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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 

16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento, patvirtino Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“(Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais 

aktualias pakeitimais), 217, 218 ir 221 punktų nuostatomis, teikiama Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo bei Mero veiklos ataskaita 

 

I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 

1.1. Struktūra 

 

Taryba yra atstovaujamoji savivaldybės institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka, 

demokartiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių. Savivaldybės taryba – 

savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, savo įgaliojimus įgyvendinanti kolegialiai Savivaldybės 

tarybos posėdžiuose. Pasvalio rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai. 

2015 m. kovo 1 d. įvyko nauji savivaldybių tarybų rinkimai bei pirmą kartą – tiesioginiai mero 

rinkimai. Į Pasvalio rajono savivaldybės tarybą buvo išrinkti šešių politinių partijų – partijos 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Darbo partijos, Tautininkų sąjungos ir partijos Tvarka ir teisingumas 

atstovai. 

 

Tarybos narių rinkimai. Balsavimo rezultatai daigiamandatėse apygardos rinkimų 

apylinkėse 

 
Rinkim

ų 

numeris 

Kandidatų sąrašo 

pavadinimas 

Balsų skaičius iš 

viso 

Procentas nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Gautų mandatų 

skaičius 

3 

Tėvynės sąjunga-

Lietuvos 

krikščionys 

demokratai 

4845 45,36 % 12 

2 

Lietuvos 

socialdemokratų 

partija 

2011 18,83 % 5 

13 
Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjunga 
1134 10,62 % 3 

20 Darbo partija 1077 10,08 % 2 

6 Tautininkų sąjunga 502 4,70 % 1 

25 
Partija tvarka ir 

teisingumas 
451 4,22 % 1 

26 

Lietuvos 

Respublikos liberalų 

sąjudis 

289 2,71 % 0 

Iš viso 10309 96,52 % 24 
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Mero rinkimai. Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse 

 

Kandidatas 

 

Iškėlė 

 

Balsų 

skaičius 

 

Procentas nuo 

galiojančių 

biuletenių 

 

Gintautas 

GEGUŽINSKAS 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai 
6177 59,01 % 

Alfonsas  

PULOKAS 
Lietuvos socialdemokratų partija 1615 15,12 %  

Neringa  

TRINSKIENĖ 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
1113 10,42 % 

Steponas 

RIMKUS 
Tautininkų sąjunga 627 5,87 %  

Egidijus LUNGIS Darbo partija 575 5,38 % 

Stasys 

VAINAUSKAS 
Partija tvarka ir teisingumas 361 3,37 % 

Iš viso 10468 98,03 % 

 Lentelė sudaryta pagal VRK pateiktus duomenis 

 

Balandžio 17 d. vyko pirmasis aštuntosios kadencijos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

posėdis, kuriame priesaiką davė Tarybos nariai ir pirmuose tiesioginiuose rinkimuose išrinktas 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Priesaiką priėmė Pasvalio rajono rinkimų komisijos 

pirmininkė Marija Kunskienė bei įteikė tarybos nario pažymėjimus. Posėdyje Mero teikimu Mero 

pavaduotoju paskirtas Povilas Balčiūnas. Naujoji Taryba po slapto balsavimo patvirtino ir Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos direktorių – juo tapo Rimantas Užuotas. Administracijos 

direktoriaus pavaduotoju 2015 m. balandžio 29 d Tarybos posėdyje paskirtas Paulius Petkevičius 

 

2015-2019 m. kadencijos Savivaldybės tarybos nariai 
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Mero pavaduotojas P. Balčiūnas                                                                Administracijos direktorius R. Užuotas  
 

Savivaldybės tarybos nariai A. Pulokas, J. Katauskienė, Z. Zimkus, G. Žardeckas 

informavo, kad jungiasi į opozicinę Socialdemokratų frakciją Savivaldybės taryboje (frakcijos 

pirmininkas Alfonsas Pulokas). Tarybos nariai V. Linkevičius, N. Trinskienė, J. Jovaišienė įteikė 

pranešimą, kad  Taryboje sudaro mažumos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją (frakcijos 

pirmininkas Vladas Linkevičius). 

Siekiant nuosekliai įgyvendinti LR Vietos savivaldos įstatymu apibrėžtus Savivaldybės 

tarybos ir Savivaldybės mero įgaliojimus 2015 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-74 „Dėl 

savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo“ (su visais aktualiai pakeitimais) sudarytas 

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas bei nustatytas didžiausias pareigybių skaičius – 2 (1- 

politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas, 1- darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį). 

Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, 

kontroliuoti kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos bei mero sprendimai, 

sudaryti komitetai: Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinių 

reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos, Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų ir Kontrolės. 

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudarė Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir 

Antikorupcijos komisiją. 

Analizuoti savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikti 

siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo, svarstyti ir teikti 

siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo bei numatyti Tarybos narių 

mokymo prioritetus ir svarstyti klausimus dėl Sekretoriato sudarymo ir pareigybių steigimo ir jų 

skaičiaus nustatymo Savivaldybės mero siūlymu iš Tarybos narių sudaryta Kolegija. 

Savivaldybės taryba savo veikloje vadovavosi Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 

(toliau – Reglamentu), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-

86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualias 

pakeitimais) 

Vadovaujantis Reglamento 141–143 punktais, atsižvelgiant į Tarybos narių pasiūlymus ir 

Savivaldybės administracijos teikiamus Tarybai svarstyti klausimus, Savivaldybės tarybos darbas 

buvo planuojamas pusmečiais.  
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 Savivaldybės tarybos struktūra 

 

1.2. Tarybos posėdžiai ir priimti sprendimai 

 

Tarybos posėdžiai buvo šaukiami Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta 

tvarka, paprastai  paskutinį mėnesio trečiadienį. Visus Savivaldybės tarybos posėdžius 2015 metais 

šaukė ir jiems pirmininkavo Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

2015 metais Tarybos darbe buvo siekiama išlaikyti veiklos tęstinumą, Tarybos posėdžiuose 

svarstomi su Savivaldybės bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, sprendžiamos svarbiausios 

problemos, priimti  rajono  plėtrai ir gyventojams  reikšmingi sprendimai.  

Tarybos posėdžiai vieši, informacija apie Tarybos ir jos komitetų posėdžių laiką, 

darbotvarkės, sprendimų projektai, priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai skelbiami 

Savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės bendruomenei aktualiausi sprendimai – rajono 

laikraščtyje „Darbas“. 

2015 metais įvyko 10 naujos kadencijos Savivaldybės tarybos posėdžių. Jų metu buvo 

apsvarstyti 250 klausimai, priimta 211 sprendimų, iš jų 64 norminiai.  

Visi sprendimų projektai ir norminiai sprendimai registruojami ir oficialiai skelbiami 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Teisės aktų 

registre .Informacija apie 2015 metais vykusius Savivaldybės tarybos posėdžius – eigą, balsavimo 

rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus talpinama Savivaldybės interneto svetainėje 

www.pasvalys.lt. Interneto svetainėje paskelbti ir Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo 

įrašai. 

Posėdžių lankomumas – 2015 m. – 95,2 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasvalys.lt/
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Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų Savivaldybės tarybos narių pateiktos nedalyvavimo priežastys pateisinamos: dėl darbo – 

4 (L. Kruopis, V. Stanislovaitis, J. Grigaliūnas, J. Jovaišienė), dėl ligos – 4 (E. Vegytė-Anilionė, N. 

Trinskienė, G. Umantas, H. Simonaitienė), dėl atostogų – 4 (R. Mitrienė, Z. Zimkus, A. Sudavičius, 

V. Linkevičius). 

Vyriausybės atstovo pateikti teikimai: Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 

2015 m. birželio 18 d. Nr. T-13(2.1)  „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

pakeitimo“, 2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. T-22(2.1) „Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo“ ir Nr. 

T-21(2.1) „Dėl Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo“, 2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-29(2.1) 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašo pakeitimo“, 2015 m. spalio 13 d. Nr. 36(2.1) „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 183 punkto pakeitimo“. Savivaldybės tarybos nariai 

supažindinti su visais teikimais, priimti sprendimai dėl jų įvykdymo. 

Svarbiausi 2015 metų Savivaldybės tarybos sprendimai 
Patvirtintas naujos redakcijos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, 

patikslinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatai. 

Kultūros ir švietimo klausimais: 

Dėl Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo dr. Pranui Kizniui už kultūrinę, 

patriotinę, mecenatinę veiklą Pasvalio krašto labui, inovatyvaus ir pažangaus verslo vystymą ir 

Eil. 

Nr. 

 

Vardas, pavardė 

2015 m.  

Dalyvavo 

posėdžiuose 

Nedalyvavo 

posėdžiuose 

1. Kristina Balčiūnaitienė 10 - 

2. Povilas Balčiūnas 10 - 

3. Gintautas Gegužinskas 10 - 

4. Justinas Grigaliūnas 
( Tarybos nario priesaiką davė 2015-05-28) 

7 1 

5. Vilhelminas Janušonis 10 - 

6. Jūratė Jovaišienė 9 1 

7. Janina Katauskienė 10 - 

8. Linas Kruopis 9 1 

9. Vladas Linkevičius 9 1 

10. Nijolė Matulienė 10 - 

11. Jonas Mykolas Misevičius 10 - 

12. Rimvydas Mitkus 10 - 

13. Regina Mitrienė 9 1 

14. Paulius Petkevičius 
Baigėsi tarybos nario įgaliojimai  2015-05-14 

2 - 

15. Alfonsas Pulokas 10 - 

16. Helena Simonaitienė 9 1 

17. Viktoras Stanislovaitis 9 1 

18. Antanas Sudavičius 9 1 

19. Neringa Trinskienė 9 1 

20. Giedrius Umantas 9 1 

21. Stasys Vainauskas 10 - 

22. Jurgita Vaitiekūnienė 10 - 

23. Eglė Vegytė-Anilionė 9 1 

24. Zenonas Zimkus 9 1 

25. Gediminas Žardeckas 10 - 

26 Rimas Želvys 10 - 
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Laimonui Daugiui - už ypatingus sportinius nuopelnus ugdant Pasvalio krašto jaunuomenę ir 

didelio meistriškumo rankininkus, Pasvalio krašto garsinimą. 

Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus 

administratorei Nijolei Stepulienei – už aktyvų kultūrinių renginių organizavimą, krašto istorijos ir 

tradicijų puoselėjimą, ilgametį darbą su saviveiklos kolektyvais, Joniškėlio vardo garsinimą. 

 Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu Pasvalio rajono savivaldybės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Julius Stuogiui už savarankiškos Pasvalio rajono 

savivaldybės priešgaisrinės tarnybos kūrimą ir plėtrą, nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių 

pareigų atlikimą gerinant rajono gyventojų priešgaisrinį saugumą. 

 Iškilmingo Savivaldybės tarybos posėdžio, skirto Pasvalio miesto  518-uoju gimtadieniui, 

metu pristatyta knyga „Pasvalio krašto karžygiai“, atidengtos atminimo lentos Vyčio kryžiaus 

kavalieriams ir savanoriams, kilusiems iš Pasvalio krašto.   

Švietimo klausimais: 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo, kuriuo apibrėžiamos valstybės lėšų, skiriamų Pasvalio 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų 

švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) 

panaudojimas; 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

veiksmų plano patvirtinimo 2015–2016 metams; 

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių, 

olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojų bei juos rengusių mokytojų skatinimo 

tvarkos aprašas; 

Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas; 

Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas; 

Pakeisti arba patvirtinti naujos redakcijos Pasvalio Lėvens, Pasvalio r. Saločių Antano 

Poškos pagrindinių mokyklų ir Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė“, Švietimo pagalbos tarnybos,  

Pasvalio kultūros centro nuostatai.  

Atsižvelgiant į Žilpamūšio bendruomenės prašymą, pavesta Pasvalio Lėvens pagrindinei 

mokyklai nuo 2016 m. sausio 1 d. vykdyti neformalųjį vaikų švietimą ir socialinės priežiūros 

paslaugas, įsteigiant Žilpamūšyje daugiafunkcį centrą. 

Nustatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičius 

2015–2016 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose. 

Biudžeto klausimais: 

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaita ir  Pasvalio 

rajono savivaldybės 2014 metų išlaidos pagal asignavimų valdytojus;  

Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, 

pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita ir aiškinamasis raštas su priedais;  

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašas; 

pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas.  

Savivaldybės taryba pritarė ir skyrė dalinį ar laikiną finansavimą: 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos paraiškos rengimui pagal 2009–2014 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės 

gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Lietuvoje“; 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“ teikimui pagal 2009–

2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse 

prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modelį“; 
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Pasvalio kultūros centro įgyvendinamiems projektams: „Šiaurės Lietuvos chorų festivalis“ ir 

„Tradicinio folkloro ir kulinarinio paveldo šventė „Pyraginės“; 

Pasvalio krašto muziejaus įgyvendinamiems projektams „Joniškėlio Respublikos 

fenomenas“ ir „Žiemgala XIII a. dokumentuose“; 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos įgyvendinamiems projektams: „Literatūros 

dienos ir naktys 2015: ne tik rašytojai...“, „Pasvalios“ e. gidas“, Mariaus Katiliškio atminimo 

kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas“, „Modernių jaunimo erdvių 

„Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas“, „Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai“; 

Pasvalio rajono Girsūdų krašto bendruomenės įgyvendinamam vietos projektui „Gerosios 

patirties sklaida“; 

Pasvalio rajono Manikūnų krašto bendruomenės knygos „Manikūnų krašto praeitis ir 

dabartis“ išleidimui; 

Pasvalio rajono Raubonių bendruomenės projektų „Tradicinių amatų centro 

kūrimas“,„Amatų festivalis „Vilnonės dienos“„Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas 

Raubonių bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimui; 

Kaimo bendruomenės „Kalneliškių kraštas“pateiktam projektui Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministerijai dėl nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenėms įgyvendinti. 

Pritarta Pasvalio rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijų vykdomų melioracijos 

statinių rekonstrukcijos projektų daliniam finansavimui, projekto „Pasvalio rajono savivaldybės 

Meškalaukio ir Pušaloto kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ 

veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. 

 Mokesčių klausimais: 

Patvirtintas Mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės 

viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais 

dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos 

aprašas; 

pakeistos Komunalinių atliekų susikaupimo normos, patvirtintos Pasvalio rajono  

savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-156 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą bei komunalinių atliekų susikaupimo normų patvirtinimo“. Joniškėlio mieste, 

Pasvalio rajono miesteliuose ir kaimuose priklausomai nuo gyventojų skaičiaus individualiose 

namų valdose ir daugiabučių namų butuose komunalinių atliekų susikaupimo norma (vienam 

gyventojui per metus) – 0,8 m³. 

Nustatyti: 

keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžiai;  

žemės mokesčio tarifai 2016 metams pagal žemės naudojimo paskirtį (procentais nuo žemės 

mokestinės vertės). Už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatytas 

4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės. 

Nuomos mokesčio tarifas 2015 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono būdu), 

neapmokestinamas žemės sklypo dydis 2015 metams valstybinės žemės nuomininkams 

(naudotojams) – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų 

asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kuriems yra sukakęs senatvės 

pensijos amžius ar yra nepilnamečių; 

Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydis ir jo keitimas. 

Patvirtinti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis ir fiksuoto 

gyventojų pajamų mokesčio dydžiai 2016 metams. 

Pakeistas  nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas. 

Teritorijų planavimo ir ūkio klausimais: 

Pritarta 2014–2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

projektui. 

Patvirtinti Joniškėlio miesto teritorijos bendrasis planas, Pasvalio miesto istorinės dalies, 

unikalus kodas 17100, UV31 teritorijos ribų patikslinimo specialusis planas. 
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Pakeistos Joniškėlio apylinkių sen., Narteikių k., esančios Mūšos gatvės, Pušaloto sen., 

Stumbriškio k., esančios Liepų gatvės geografinės charakteristikos. 

Pasvalio apylinkių sen., Žadeikių k. esančiai gatvei suteiktas pavadinimas – Senvagės g. 

Patvirtintas rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas).  

Pakeistas Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2014–2016 

metų objektų sąrašas, patvirtintas  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. 

sprendimu Nr. T1-44.  

Suderintos AB „Panevėžio energija“ faktinės 2014 metų investicijos 434,14 tūkst. Eur (1 

499 tūkst. Lt), iš kurių 24,15 tūkst. Eur (83,4 tūkst. Lt) buvo panaudotos Pasvalio šilumos tinklų 

rajonui bei 2015 metų planuojamos investicijos 752,14 tūkst. Eur (2 597 tūkst. Lt), iš kurių 185,64 

tūkst. Eur (641 tūkst. Lt) bus skiriama Pasvalio šilumos tinklų rajonui. 

Pritarta Pasvalio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. T1-155 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“, pakeitimui (atnaujinimui). 

Patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos planas 2015–2019 

metams. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju 

ir nuotekų tvarkytoju Pasvalio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir 

jai pavesta  vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. 

Pritarta Pasvalio miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties projektui ir Pasvalio miesto 

vietos veiklos grupės įstatų projektui, leista įregistruoti Pasvalio miesto vietos veiklos grupės 

buveinę Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose Pasvalio rajono 

savivaldybės administracinio pastato patalpose, esančiose Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje. 

Turto klausimais: 

Pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai 

neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas. 

 Įstaigų ir įmonių administravimo klausimais: 

Patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemos (koeficientais), 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. 

raštą Nr. 4-01-4684 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“, patvirtintas pareigybių, į kurias, prieš 

skirdama asmenį, Savivaldybės institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį 

prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, 

sąrašas. 

Išrinktos UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Pasvalio autobusų parkas“ valdybos,  viešųjų 

įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių audito įmonės.  

Sudarytos viešųjų įstaigų Pasvalio ligoninės ir Pasvalio pirminės asmens sveikatos 

priežiūros centro stebėtojų tarybos. 

Socialiniais klausimais: 

Patvirtinti: 

Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas,  

Pasvalio rajono savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai,  

Pasvalio rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas,  

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir 

permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos, kuri  reglamentuoja būsto nuomos ar išperkamosios 

būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo, nutraukimo bei permokėtų kompensacijų 

grąžinimo asmenims ar šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą,  aprašas Pasvalio rajono 

savivaldybėje. 

Pritarta projekto „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ 

įgyvendinimui;  
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Patvirtintas Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims tvarkos, Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims tvarkos aprašai.  

Pakeistas Socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašas. 

Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo 

skelbimo interneto svetainėje tvarka 

2015 m. gegužės 28 d. posėdyje pateiktas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

Socialdemokratų frakcijos pareiškimas dėl lėšų panaudojimo socialiniam būstui, 2015 m. birželio  

25 d. posėdyje buvo pateikta informacija dėl savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros projekto, 

paaiškinta dėl administracinio pastato, esančio Mūšos g. 22A, Pasvalyje, pritaikymo socialiniam 

būstui. 

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 230 punktu 

2015 metais išklausė ir pritarė Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo, Pasvalio rajono 

kultūros, Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių, 

Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitoms. 

 

1.3. Savivaldybės tarybos kolegijos darbo organizavimas 

 

 Pagal Vietos savivaldos įstatymą ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentą, Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš vienuolikos Tarybos narių, Mero teikimu, 

sudaro savivaldybės tarybos kolegiją. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas ir 

rekomendacinius nutarimus priima kolegijos posėdžiuose.  

2015 m. Kolegija posėdžiavo 6 kartus. Visų posėdžių metu buvo svarstyti Savivaldybės 

tarybos posėdžių darbotvarkių klausimai, dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir 

jo pareigybių skaičiaus sudarymo, prašymai dėl lėšų skyrimo. Savivaldybės tarybos kolegija 

neprieštaravo, kad būtų skirtos lėšos, 2400 Eur, Pasvalio bokso klubui „Boksininkas“ dalyvavimui 

Europos jaunimo bokso čempionate, kuris vyko 2015 m. lapkričio 19-29 dienomis Kolobžege, 

Lenkijoje. 

Savivaldybės tarybos kolegijos sudėtis 

 

Eil.  

Nr.  
Tarybos kolegijos nario vardas, pavardė 

1. Gintautas Gegužinskas (pirmininkas) 

2.  Povilas Balčiūnas 

3. Vilhelminas Janušonis 

4. Vladas Linkevičius 

5. Nijolė Matulienė 

6. Alfonsas Pulokas 

7. Antanas Sudavičius 

8. Stasys Vainauskas 

9. Jurgita Vaitiekūnienė 

10. Gediminas Žardeckas 

11. Rimas Želvys 

 

 

1.4. Savivaldybės tarybos komitetų darbo organizavimas 

 

Kokybiška savivaldybės tarybos veikla priklauso ir nuo jos komitetų. Tarp Tarybos 

posėdžių dirbo 5 Tarybos komitetai. Komitetų veikla organizuojama Reglamento IV dalyje 

„Komitetai, jų įgaliojimai. Komitetų sudarymas, jų darbo tvarka“ nustatyta tvarka. 

Komitetai nagrinėjo Reglamento IV dalies 60-85 punktuose nurodytus Komitetų 

kompetencijos klausimus bei Tarybai teikiamus sprendimų projektus ir klausimus, su kuriais į 
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Komitetus kreipėsi Savivaldybės administracijos padaliniai, rajono įmonės ar įstaigos, 

bendruomenių atstovai. Komitetų posėdžių laikas ir darbotvarkės skelbiami Savivaldybės interneto 

svetainėje.  

Savivaldybės tarybos, jos komitetų, kolegijos posėdžių dokumentų rengimas 

 

Veiklos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Surašyta Savivaldybės tarybos komitetų 

posėdžių protokolų 

45 47 43 44 51 

Surašyta Savivaldybės tarybos kolegijos 

posėdžių protokolų 

9 12 11 10 6 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi, nuo 

2014 m. liepos 1 d. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas ir Komitetų posėdžių įrašai 

saugomi informacinėse laikmenose. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio komitetų posėdžių protokolai 

skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. 

2015 m. Savivaldybės tarybos komitetuose buvo svarstomi Savivaldybės tarybos posėdžių 

darbotvarkių klausimai, išsamiau aptariant ir analizuojant pagal jų kompetenciją, komitetams 

nukreipti įmonių, įstaigų ar gyventojų prašymai 

 

Savivaldybės tarybos komitetų sudėtis 

 
 

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reiklaų komitetas 

 

1. Povilas Balčiūnas (pirmininkas) 

2. Rimas Želvys (pirmininko pavaduotojas) 

3. Helena Siminaitienė 

4. Viktoras Stanislovaitis 

5. Neringa Trinskienė 

6. Stasys Vainauskas 

7. Zenonas Zimkus 

 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas 

 

1. Gediminas Žardeckas (pirmininkas) 

2. Jurgita Vaitiekūnienė (pirmininko pavaduotoja) 

3. Kristina Balčiūnaitienė 

4. Jūratė Jovaišienė 

5. Linas Kruopis 

6. Rimvydas Mitkus 

 

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos 

komitetas 

1. Antanas Sudavičius (pirmininkas) 

2. Nijolė Matulienė (pirmininko pavaduotoja) 

3. Janina Katauskienė 

4. Regina Mitrienė 

5. Eglė Vegytė-Anilionė 

6. Jonas Mykolas Misevičius 
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1.5. Komisijų ir tarybų darbo organizavimas 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento nuostatas Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro 

Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių 

komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas 

atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai. 

 

1.5.1. Etikos komisija 

 

Etikos komisijos (toliau – Komisija) uždavinys - įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų 

tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą 

Savivaldybės institucijomis, skatinti Savivaldybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir 

atskaitomybę visuomenei.  

Komisijos uždavinius, funkcijas, jos sudarymo, darbo organizavimo, sprendimų priėmimo ir 

jų paskelbimo tvarką, Komijos narių teises ir pareigas, kitus su Komisijos veikla susijusius 

klausimus reglamentuoja Etikos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-227 (Savivaldybės tarybos 2016 m. 

vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-9 redakcija).  

Komisija savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, 

politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais. 

Po įvykusių Savivaldybės tarybos rinkimų, Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. T1-27 (su visais aktualiais pakeitimais) Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui 

sudaryta Etikos komisija. Komisijos nariai: Vaida Ogintienė, Stanislovas Kiudis, Janina 

Katauskienė, Vladas Linkevičius, Regina Mitrienė, Lina Rauckienė. Komisijos pirmininkas – 

Vladas Linkevičius. 

Komisijos sekretorė – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

Etikos komisija pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos 2015 

m. liepos 13 d. kreipimąsi atliko Savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko elgesio tyrimą ir 2015 m. 

liepos 22 d. priėmė sprendimą Nr. TE-1/1-1 „Dėl Savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko“, kuriuo 

rekomendavo Savivaldybės merui G. Gegužinskui ateityje suderinti savo elgesį ar veiklą su Etikos 

kodekse ar Savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais valstybės 

politiko elgesio principais ar reikalavimais. 

 

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetas 

 

1. Vilhelminas Janušonis (pirmininkas) 

2. Vladas Linkevičius 

3. Justinas Grigaliūnas 

4. Alfonsas Pulokas 

5. Giedrius Umantas 

 

Kontrolės komitetas 

 

1. Jūratė Jovaišienė (pirmininkė) 

2. Helena Simonaitienė (pirminiko pavaduotoja) 

3. Linas Kruopis 

4. Zenonas Zimkus 
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Sprendimas paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei 

Savivaldybės interneto tinklalapyje. Apie atlikto tyrimo rezultatus informuota Savivaldybės taryba. 

 

1.5.2. Administracinė komisija 

 

Administracinė komisija nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso jos 

kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas. 

Komisijos darbo organizavimą nustato Komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Savivaldybės 

tarybos 2007 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T1-125.  

Po įvykusių Savivaldybės tarybos rinkimų, Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. T1-13 Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaryta Komisija. Komisijos 

pirmininkas – Giedrius Umantas, nariai: Jonas Aloyzas Kazakevičius, Stanislovas Triaba, Vladas 

Vitkauskas, Jonas Mykolas Misevičius.  

Komisijos sekretorė – Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė 

Naktinienė 

Per 2015 metus Komisija posėdžiavo dešimt kartų. Komisijos posėdžiuose nagrinėti  

administracinių teisės pažeidimų protokolai, dėl ATPK 124-5, 188 straipsnių pažeidimų. Dviejose 

administracinio teisės pažeidimo bylose pagal ATPK 124-5 straipsnį Komisija paskyrė 23 eurų 

baudą, vienoje 30 eurų baudą, trejose bylose 31 eurų baudą, dvejose bylose 35 eurų baudą, vienoje 

byloje administracinę teiseną nutraukė, 3 trejose bylose pagal ATPK 188 straipsnį paskirta 

nuobauda – įspėjimas.  

 

1.5.3. Antikorupcijos komisija 

 

Antikorupcijos komisija reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero 

iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą. Dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai 

dėl šių programų ir jų įgyvendinimo bei nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės 

institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir 

pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, 

vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija 

rezultatus ir atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje 

įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje. 

Atsižvelgdama į Savivaldybės mero teikimą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba sudarė šios 

sudėties nuolatinę ( kadencijos laikotarpiui) Antikorupcijos komisiją: 

 Veronika Bronislava Sutkienė, Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės 

gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė, Savivaldybės tarybos nariai – Viktoras Stanislovaitis, 

Alfonsas Pulokas, Neringa Trinskienė (pirmininkė) ir Manikūnų seniūnaitijos seniūnaitis – Vigintas 

Ilgutis. 

Komisijos sudarymo ir darbo tvarką, tikslus, uždavinius bei Komisijos narių teises ir 

pareigas reglamentuoja Antikorupcijos komisijos darbo nuostatai, patvirtinti Savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-66.  

 2015 metais Antikorupcijos komisija posėdžiavo 1 kartą. Posėdžio metu buvo paskirtas 

komisijos pavaduotojas, aptarta Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 

metų programa ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos 

priemonių planas.  

 

1.5.4. Peticijų komisija 

 

 Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymu ir 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, atsižvelgiant į Mero teikimą, Taryba nusprendė sudaryti 

nuolatinę ( kadencijos laikotarpiui) Peticijų komisiją.  



 16 

Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-140 Savivaldybės tarybos 

kadencijos laikotarpiui sudaryta šios sudėties Komisija: 

 Komisijos pirmininkas – Vladas Vitkauskas, pavaduotojas Alfonsas Pulokas. Nariai: Laima 

Jakeliūnienė, Vilhelminas Janušonis, Vladas Linkevičius.  

Komisijos darbo organizavimą nustato Komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Savivaldybės 

tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-41. 

2015 m. rugsėjo 23 d. Pasvalio rajono savivaldybės taryba gavo pareiškėjų grupės 

kreipimąsi dėl 2015 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-115 

„Dėl pritarimo papildomų lėšų skyrimui“ pripažinimo netekusiu galios ir paramos neskyrimo VšĮ 

„SSK“ (vyrų krepšinio komandai „Pieno žvaigždės“). 

2015 m. spalio 14 d. Peticijų komisijos posėdyje kreipimasis buvo pripažintas peticija. 2015 

m. lapkričio 3 d. Pasvalio rajono savivaldybės peticijų komisija, posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjų 

2015 m. rugsėjo 22 d. peticiją dėl 2015 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimo Nr. T1-115 „Dėl pritarimo papildomų lėšų skyrimui“ pripažinimo netekusiu galios ir 

paramos neskyrimo VšĮ „SSK“ (vyrų krepšinio komandai „Pieno žvaigždės“), nutarė netenkinti 

peticijoje pateiktų reikalavimų.  

 

1.5.5. Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija 

 

Komisijos sudarymo ir darbo tvarką, tikslus, uždavinius bei Komisijos narių teises ir pareigas 

reglamentuoja Pasvalio krašto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, patvirtinti Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu 

Nr. T1-284. 2015 m. metais buvo sušaukti 2 posėdžiai, 

kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl Pasvalio krašto 

Garbės piliečio vardo suteikimo treneriams Arvydui 

Daugiui ir Laimonui Daugiui bei dr. Pranui Kizniui 

Atsižvelgiant į Pasvalio krašto Garbės piliečio 

vardo suteikimo komisijos 2015 m. spalio 29 d. 

teikimą, 2015 m. lapkričio 4 d. buvo priimtas 

Savivaldybės tarybos sprendimas suteikti Pasvalio 

krašto Garbės piliečio vardą dr. Pranui Kizniui už kultūrinę, patriotinę, mecenatinę veiklą Pasvalio 

krašto labui, inovatyvaus ir pažangaus verslo vystymą. Laimonui Daugiui už ypatingus sportinius 

nuopelnus ugdant Pasvalio krašto jaunuomenę ir didelio meistriškumo rankininkus, Pasvalio krašto 

garsinimą.  

 

1.5.6. Socialinės paramos teikimo komisija 

 

Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-14 sudaryta nuolatinė 

(kadencijos laikotarpiui) Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisija (toliau 

Komisija), kurios sudėtyje: Povilas Balčiūnas – Savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas), 

Danguolė Bronislava Brazdžionienė ir Marina Jankauskienė, Sigitas Savickas – Savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistai; Astra Kanišauskienė – 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja; Tarybos nariai - Janina Katauskienė, Helena Simonaitienė, 

Eglė Vegytė-Anilionė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė 

Rasa Rinkūnaitė. Sekretorė - Odeta Skrebytė Zakrienė – Savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė 
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 2015  m. organizuota dvylika Komisijos posėdžių.  

 Vienkartinė socialinė parama. Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (toliau Skyriuje) 

užregistruota 100 prašymų vienkartinei socialinei paramai gauti (2014 m. - 110). 9 asmenys (2014 

m. – 12) kreipėsi vienkartinės socialinės paramos, grįžę iš laisvės atėmimo kardomojo kalinimo 

vietų, parama tiesiogiai skirta Skyriaus vedėjos sprendimu. Komisija svarstė 91 prašymą (2014 m. – 

98) dėl vienkartinės socialinės paramos skyrimo. Dažniausiai asmenys kreipėsi dėl vienkartinės 

materialinės paramos gydymui 78 prašymai (2014 m. - 75); esant sunkiai materialinei padėčiai 8 

prašymai (2013 m. - 6); dėl patirtų nuostolių po gaisro 5 prašymų (2014 m. - 16). Socialinės 

paramos komisija nepatenkino 3 prašymų gydymui. Per 2015 m. dėl vienkartinės socialinės 

paramos dažniausiai kreipėsi Joniškėlio apylinkių ir Pasvalio miesto seniūnijų gyventojai.  

 Socialinė priežiūra asmens namuose - pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir pagalbos 

pinigų mokėjimas. 2015 metais dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo kreipėsi 43 asmenys (2014 

m. - 43), prašymai svarstyti Socialinės paramos teikimo komisijoje, 42 asmeniui paslaugas nutarta 

skirti, 1 atsisakė. Kai pagalbos į namus paslaugos negalėjo būti teikiamos, jos buvo keičiamos į 

pagalbos pinigus, kuriuos mokėjo Skyrius. Tai pati pigiausia pagalbos namuose forma vienišiems 

senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims. Už gautus pagalbos pinigus (19 Eur per mėnesį) jų gavėjai 

patys pirkosi būtinas pagalbos į namus paslaugas iš kaimynų. Per 2015 metus su prašymais gauti 

pagalbos pinigus kreipėsi 5 asmenys, patenkinti 4 prašymai. Metų eigoje pagalbos pinigai buvo 

mokami 4 asmenims, metų pabaigoje 1 asmeniui. 
 Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam 

vandeniui ir išlaidų kietam kurui (dujos, malkos) kompensacijų skyrimas išimties tvarka. 2015 m. 

dėl kompensacijų išimties tvarka skyrimo užregistruota 10 prašymų (2014 m. – 25). Komisija 

patenkino 10 pareiškėjų prašymų, kai būsto savininkas neturi teisės į piniginę socialinę paramą 

bendra tvarka, nes būstas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip gyvenamosios 

patalpos; buto savininkas nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio 

namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą; pareiškėjo  

turto vertė viršija turto normatyvą. 

 Socialinių išmokų teikimo, socialinės rizikos šeimoms, būdų parinkimas. Komisija svarstė 

Savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktus pranešimus dėl socialinių išmokų teikimo 

socialinės rizikos šeimoms, asmenims būdų parinkimo. Įgyvendinus Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-181 ,,Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų 

vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, patvirtintą 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-169, vadovaujantis 

Socialinės paramos teikimo komisijos nutarimu, sprendimą dėl socialinių išmokų teikimo būdų 

socialinės rizikos šeimai priima Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas Skyriaus 

vedėjas.   

 Dėl atleidimo nuo Savivaldybės administracijos organizuojamos visuomenei naudingos 

veiklos. Komisija svarstė ir patenkino 4 prašymus iš seniūnijų, kad piniginės socialinės paramos 

gavėjus dėl sveikatos sutrikimų, atleisti nuo dalyvavimo Savivaldybės administracijos 

organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.  

 

1.5.7. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisija 

 

Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisijos  sudarymo“ buvo 

sudaryta šios sudėties Komisija: 

Rasa Beinorienė – Pasvalio rajono Paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems direktorė (komisisjos pirmininkė), Marina Jankauskienė – Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė), Marija Kunskienė – Lietuvos 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio pirmininkė, Nijolė 

Matulienė – Savivaldybės tarybos narė, Dalia Vasiliūnienė – Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).  
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Iš viso per 2015 metus suorganizuota 11 komisijos posėdžių, kurių metu svarstyta 100 

prašymų. 

 

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims 2015 m. 

 

Gauta prašymų Nustatytas specialiųjų poreikių lygis 

 Didelis Vidutinis Nedidelis  

 276 186 87 -  

iš jų komisijai 100 iš jų komisijoje 73 iš jų komisijoje  25 iš jų komisijoje - 0  

 

 

1.5.8. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija 

 

Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-104 sudaryta Pasvalio 

rajono savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija (pirmininkas 

Povilas Balčiūnas), kurios pagrindinis uždavinys  – vykdant ŽIV/AIDS, narkotikų kontrolės bei 

ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti ŽIV/AIDS ir narkotikų kontrolės bei 

ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje. 
Per 2015 metus Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija į posėdį 

rinkosi 2 kartus. Aptarta Pasvalio rajono 

savivaldybės priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) 

vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 

metų programos 2014 metų ataskaita. Parengtas 

Priklausomybę sukeliančių medžiagų 

(narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo 

mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų 

programos 2015 metų priemonių planas, kurį 

Savivaldybės taryba patvirtino 2015 m. kovo 31 

d. sprendimu Nr. T1-70. Svarstytas klausimas 

dėl naujų nerūkymo zonų paskelbimo ir paskelbtų nerūkymo zonų kontrolės ir ženklinimo. Buvo 

kreiptasi į seniūnus, ugdymo įstaigų vadovus, Pasvalio policijos komisariato vadovą, kad  pateiktų 

pasiūlymus dėl naujų nerūkymo zonų nustatymo.  

Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę 

sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir 

kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 

metų programos (toliau – Programa) 2015 m. priemonių 

įgyvendinimui iš Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos skirta 1 200 Eur. Įgyvendinant 

Programą 2015 m. organizuotas rajoninis konkursas 

„Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, surengtos akcijos 

„Laikykime gėlę vietoj cigaretės“, „Gimiau 

nerūkantis/-i“, organizuotos sporto varžybos 

jaunimui „Vasara su kamuoliu“. Policijos 

komisariatas organizavo šaudymo iš pneumatinio 

šautuvo varžybas, kroso varžybos policijos taurei 

laimėti. Organizuotas seminaras specialistams 

„Pagrindinės psichikos sveikatos problemos ir jų 

sprendimo galimybės savivaldybėse. Kupiškio 



 19 

savivaldybės patirtis“. Organizuoti renginiai paminėti Judriąją savaitę ir „Dieną be automobilio“, tai 

–  biuro mankštos ir pokalbiai apie sveikatos stiprinimą darbo vietose rajono seniūnijose ir Policijos 

komisariato darbuotojams; Pasvalio miesto šventės metu organizuoti renginiai „Judėk smagiai ir 

aktyviai savo mieste“; organizuotas edukacinis dviračių žygis „Pasvalys–Žadeikių miškas–

Daujėnai–Pasvalys“. Žygis organizuotas bendradarbiaujant su Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio 

policijos komisariatu, Daujėnų bendruomene. Įgyvendinant Programą, 11 socialinės rizikos asmenų 

iš įvairių rajono seniūnijų apmokėta antialkoholio terapija ilgai veikiančiais vaistais „Torpedo“ (6 

mėn.). Įsigyta 21 vnt. D4 narkotikų testų, kurias bus atliktas narkotinių medžiagų aptikimo 

aplinkoje tyrimas rajono ugdymo įstaigose. Straipsniai ir informaciniai pranešimai apie 

priklausomybę sukeliančių medžiagų žalą, organizuojamas akcijas ir renginius buvo publikuoti 

internetiniuose puslapiuose ir spaudoje. Iš viso Programos veikose ir renginiuose dalyvavo  3 018 

dalyvių. Pagrindinis programos įgyvendintojas – Visuomenės sveikatos biuras, programos 

koordinatorė – Savivaldybės gydytoja Dalia Vasiliūnienė. 

Kontroliuodami, kaip įgyvendinamas 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-142 „Dėl 

Pasvalio rajono viešųjų vietų paskelbimo 

nerūkymo zonomis”,  Pasvalio rajono Policijos 

komisariato pareigūnai per 2015 metus surašė 22 

administracinės teisės pažeidimo protokolus.  

Savivaldybės ugdymo įstaigos 

skatinamos teikti paraiškas Bendruomenės 

sveikatos tarybai, kad galėtų gauti lėšų iš 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai 

vykdyti. Bendruomenės sveikatos tarybai buvo 

pateikti 6 projektai ir jiems finansuoti skirta 3 750 Eur. 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos pirmininkas, komisijos 

nariai kėlė kvalifikaciją priklausomybių prevencijos klausimais,  dalyvavo mokslinėje–praktinėje 

konferencijoje „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“, kurią 

organizavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, bendradarbiaudamas su 

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Visuomenės sveikatos institutu. Komisijos nariai dalyvavo seminare „Pagrindinės psichikos 

sveikatos problemos ir jų sprendimo galimybės savivaldybėse. Kupiškio savivaldybės patirtis“.  

 

1.5.9. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos komisija 

 

Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos komisijos sudarymo“ 

(su aktualiais pakeitimais) buvo sudaryta šios sudėties Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos komisija: 

Povilas Balčiūnas, Savivaldybės mero pavaduotojas (Komisijos pirmininkas), Savivaldybės 

tarybos nariai – Vladas Linkevičius, Helena Simonaitienė, Neringa Trinskienė, Antanas Kairys – 

Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas. 

2015 metais įvyko 3 Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos komisijos posėdžiai. Posėdžių metu apsvarstyti IĮ „Žemės matininkas“, 

MB „Naktinė mūša“ ir UAB „Geodezima“ prašymai dėl lėšų skyrimo įmonės registravimo išlaidų 

padengimui. Komisija pateikė siūlymus Savivaldybės tarybai dėl 2 įmonių prašymų tenkinimo, t. y. 

padengti įmonių įregistravimo išlaidas ir įmonės, kuri prekiauja alkoholiniais gėrimais įmonės 

įregistravimo išlaidų nedengti.  

Komisija svarstė dėl pritarimo Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoms. Buvo 

nutarta pritarti UAB „Kagrė“, UAB „Ustukių malūnas“, UAB „TRANSTIKA“, ŽŪB „Vaškai“ ir 
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UAB „Dangusta“ Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoms, verslo plėtrai ir naujų darbo 

vietų kūrimui. Minėtoms įmonėms parengti raštai, kuriais, jeigu įmonių paraiškos atitiks Panevėžio 

teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriaus paraiškų vertinimo komisijos nuostatų reikalavimus, 

įsipareigojama remti įmones Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo 

specialiosios programos nuostatų nustatyta tvarka.  

 

1.5.10. Kultūros taryba 
 

 Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-71 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės kultūros tarybos sudarymo“ patvirtino šios sudėties nuolatinę (kadencijos laikotarpiui) 

Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybą: 

Gediminas Andrašūnas, Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ 

pirmininkas, Savivaldybės tarybos nariai – Rimvydas Mitkus, Kristina Balčiūnaitienė, Jurgita 

Vaitiekūnienė, Viktoras Stanislovaitis, Arūnas Grušas – skulptorius, menininkų klubo „Rats“ narys, 

„Šilo genių“ stovyklos atstovas, Vidutis Lauraitis, Pajiešmenių kaimo bendruomenės narys; 

Algirdas Mulevičius (Kultūros tarybos pirmininkas),Tetirvinų krašto bendruomenės pirmininkas, 

Jonas Tamošiūnas, Pasvalio dekanato dekanas, Vygantas Trepekūnas, muzikos klubo „Linksmasis 

akordas“ pirmininkas, Ramunė Uždavinienė, klubo „Klėties teatras“ vadovė, Vladas Vitkauskas, 

Daujėnų seniūnijos seniūnas. 

Kultūros tarybos sudarymo ir darbo tvarką, tikslus, uždavinius bei narių teises ir pareigas 

reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros tarybos veiklos nuostatai, patvirtinti 

Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 55.  

2015 metais buvo sušaukti 2 posėdžiai, aptarti 6 klausimai. Pirmame posėdyje buvo išrinkti 

Kultūros tarybos sekretorius, aptartos darbo kryptys ir būdai, svarstyta dėl lėšų skyrimo žurnalo 

„Šiaurietiški atsivėrimai“ leidybai, žurnalo „Žiemgala“ įsigyjimui. Moksleivių kūrybos almanacho 

„Baltos pievos“ leidybai remti bei skirti lėšas Pasvalio krašto muziejaus parengtam rajoną 

reprezentuojančiam leidiniui. Dėl Pasvalio Krašto premijos paskyrimo ir kandidatūros patvirtinimo 

bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejaus paminėjimo programos sukūrimo –  dėl 

skulptoriaus K. Krasausko idėjos. 

 

1.5.11. Jaunimo reikalų taryba 

 

Pasvalio rajono jaunimo reikalų taryba (pirmininkė – Savivaldybės tarybos narė, Jurgita 

Vaitiekūnienė) nagrinėjo su rajono jaunimu, jaunimo organizacijomis susijusius klausimus. Per 

2015 metus sušaukti 8 posėdžiai, kuriuose aptarti 

Jaunimo politikos kokybės vertinimo klausimai, 

jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo 

problemos. 2015 m Savivaldybės jaunimo reikalų 

taryba skelbė Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo projektų finansavimo konkursą. Rajono 

jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

pateikė 28 paraiškas. Visi dalinai finansuoti 

projektai buvo įgyvendinti. Projektams 

įgyvendinti išleista 8700 Eur. Savivaldybės 

jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijos 

dalyvauja projektinėse veiklose, jaunimas 

skatinamas dalyvauti kultūriniame, sportiniame 

gyvenime, vykdoma savižudybių, 
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nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo prevencija. Pasvalio rajono jaunimo organizacijose 

jaunimas telkiasi bendrų problemų sprendimui, skatinamos iniciatyvos, realizuojamos turimos 

idėjos, tenkinami pažintiniai interesai, plečiasi laisvalaikio praleidimo pasiūla. Gerosios patirties 

sklaida laikoma viena iš sėkmingų priemonių valdant pokyčius kaimo vietovėse. Bendras 

sprendimų ieškojimas yra efektyvesnis, kai jis organizuojamas partnerystės, susitarimo būdu ir 

vadovaujasi laisva valia, iniciatyva bei kompetencija. Tačiau dar per mažai jaunimo problemų 

sprendimui dėmesio skiria politikai. Jie į jaunimą žiūri klaidingai, problemos nesiejamos su 

ilgalaikėmis socialinių procesų pasekmėmis. 

Pasvalio rajono savivaldybėje 23 jaunimo organizacijos. Per 2015 metus susibūrė net 5 

organizacijos. Ypač suaktyvėjo kaimo jaunimas. Visose rajono gimnazijose ir pagrindinėse 

mokyklose veikia Mokinių tarybos, jų veiklą koordinuoja Rajono mokinių parlamentas. 

 Mūsų rajone veikia 13 daugiafunkcių centrų, veikia 2 vaiko dienos centrai prie Pasvalio ir 

Krinčino parapijų. Prie Pumpėnų šv. Marijos Škaplierinės parapijos veikia religinis jaunimo 

laisvalaikio centras. 

Jaunimas 2015 metais aktyviai įsijungė į projektinę veiklą. Mokinių parlamentas aktyviai 

dalyvauja įgyvendinant Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos projektą „Modernių 

jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas“. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

,,Apskritas stalas“ tapo partnere projekte ,,Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“ (pagal Norvegijos finansinio mechanizmo 

programą). 

 

1.5.12. Bendruomenės sveikatos taryba 
 

Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininė Dalia Vasiliūnienė) 2015 metais į posėdžius 

rinkosi 3 kartus. Buvo aptariama Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų 

projektų finansinė ataskaita, svarstoma 2015 metų programos sąmata. Specialiosios programos 

sveikatos projektų ir ataskaitų vertinimo komisija, į kurios sudėtį įeina 3 Bendruomenės sveikatos 

tarybos nariai, įvertino 60 pateiktų 2014 

metų projektų įgyvendinimo ataskaitų, 

43 pateiktus 2015 metų projektus. 

Atliktas 2015 metams pateiktų projektų 

svarstymas ir lėšų paskirstymas, pritarta 

dėl lėšų skyrimo Priklausomybę 

sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo 

mažinimo ir prevencijos 2014–2016 

metų programos 2015 metų 

priemonėms. Savivaldybės tarybos 2015 

m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-

103 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos 

sudarymo“ sudaryta naujos sudėties Bendruomenės sveikatos taryba ir paskirta Bendruomenės 

sveikatos tarybos pirmininkė. Naujai sudaryta Bendruomenės sveikatos taryba pirmajame posėdyje 

išsirinko pirmininko pavaduotoją ir sekretorę. Posėdžiuose buvo aptarti Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro parengti Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos rekomendacijų ir Tarybos 

pavyzdinių nuostatų projektai. Kreiptasi į biokuro gamyklą UAB ,,Kuraną“ dėl atliktų tyrimų ir 

priemonių mažinant kvapą, aptartas gautas UAB „Kurana“ atsakymas. Su šia informacija 

supažindinti Savivaldybės tarybos nariai ir gyventojai. Išklausytas Visuomenės sveikatos biuro 

pranešimas apie Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę,  apsvarstyti ir numatyti 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai 2016 metams.  Patvirtintas 

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos planas 2016 metams. 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, lėšų paskirstymas 

http://www.psvb.lt/lt/svarbu/1901-projektas-moderniu-jaunimo-erdviu-mono-arba-stereo-tinklo-kurimas
http://www.psvb.lt/lt/svarbu/1901-projektas-moderniu-jaunimo-erdviu-mono-arba-stereo-tinklo-kurimas
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Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau 

– programa) patvirtinta 2015 metų sąmata iš viso 23 279,74 Eur. Lėšų likutis 2015 m. sausio 1 d. 

buvo 276,64 Eur. Programos pajamos: lėšos, gautos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos – 6 989 Eur, lėšos, gautos už poliklinikos patalpų nuomą – 15 671,18 Eur ir 

nepanaudotos 2014 m. lėšos (grąžintos po 2015 m. sausio 1 d. projektų įgyvendintojų) – 342,92 

Eur. Sveikatos projektų finansavimui paskirstyti 21 710 Eur. Bendruomenės sveikatos tarybai buvo 

pateikti 43 projektai, finansuoti visi, iš jų: 17 projektų pateikė ugdymo įstaigos, 8 – nevyriausybinės 

organizacijos, 10 – kaimo bendruomenės, 4 – vaiko dienos centrai, 4 – kitos įstaigos. Projektai buvo 

įgyvendinti pagal jų parengtus veiklos planus, pateiktos finansinės ir dalykinės ataskaitos. 1 200 Eur 

buvo skirti Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos 2015 m. 

priemonių įgyvendinimui. Iš viso 2015 metais Programos pajamos buvo 33 346,94 Eur. 787 Eur 

daugiau nei planuota, gauta iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

gyventojų apsaugai ir, padidėjus poliklinikos patalpų nuomos kainai, už nuomą gauta 9 616,84 Eur 

daugiau nei planuota. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 10 713,58 Eur.  

 

1.5.13. Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba 

 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos komisija (pirmininkas, Savivaldybės mero 

pavaduotojas, Povilas Balčiūnas) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 15 straipsnio 4, 5 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, Pasvalio rajono 

savivaldybės bendruomenių vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės 

tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-39. 

Bendruomenės taryba dirba visuomeniniais pagrindais. Teikia pasiūlymus Savivaldybės 

tarybai arba kitoms Savivaldybės institucijoms dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų 

prevencijos priemonių rengimo, įgyvendinimo bendruomenėje; teikia siūlymus dėl prevencinio ir 

socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis organizavimo, dėl vaiko laikinosios globos, rūpybos 

nustatymo ar panaikinimo; dėl socialinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems vaikams; vaikams 

turintiems elgesio problemų ar ieškantiems darbo ar gyvenamosios vietos vaikams; teikia siūlymus 

dėl praktinio vaiko teisių bendruomenėje užtikrinimo, dėl socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir 

dorovinių problemų sprendimo. 

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per tris mėnesius, 

esant būtinumui gali vykti ir dažniau. Tarybos darbą organizuoja vaiko teisių apsaugos skyrius. 

2015 m. organizuoti 4 posėdžiai. 

Dėl netinkamai atliekamų tėvų pareigų, tėvų girtavimo ir netinkamos vaikų priežiūros. 

Bendruomenės tarybos posėdyje svarstytos 7 socialinės rizikos šeimos, iš kurių abu tėvai arba 

vienas iš esamų tėvų netinkamai atlieka savo, kaip tėvų pareigas, t. y. girtauja, smurtauja, neprižiūri 

vaikų, dėl ko vaikai paimti iš biologinių šeimų ir laikinai apgyvendinti globos namuose 

Dėl šeimų išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos. 

Bendruomenės tarybos posėdyje buvo svarstomas vienos šeimos prašymas dėl šeimos išbraukimo iš 

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos, nes išnyko įrašymo į apskaitą priežastys. 

Dėl vaikų grąžinimo į biologinę šeimą. Buvo svarstomi 6 prašymai dėl vaikų grąžinimo į 

biologinę šeimą. Surinkus informaciją iš seniūnijų, globos namų, įvertinta ar tėvai įvykdė jiems 

skirtus įpareigojimus ir išanalizavus pateiktus dokumentus, išklausius tėvų argumentuotus 

paaiškinimus buvo priimti teigiami sprendimai ir vaikai grąžinti į biologinę šeimą. 

Dėl pirminės atrankos tapti vaiko globėjais ir įvaikintojais. Nagrinėti 2 prašymai asmenų, 

kurie nori tapti vaikų globėjais. Įvertinus surinktą medžiagą ir išanalizavus visą informaciją, buvo 

priimti teigiami sprendimai nagrinėjamu klausimu.  

Dėl leidimo svečiuotis. Svarstytas vienas prašymas dėl vaiko augančio globos namuose 

leidimo svečiuotis tėvo namuose.  

Dėl netinkamai atliekamų globėjo pareigų. Svarstytas vienas skundas dėl netinkamai 

atliekamų globėjo pareigų. Įvertinus turimą informaciją, išklausius socialinius darbuotojus, 
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komisijos narius, globėją, buvo nuspręsta šeimai skirti socialinį darbuotoją, kuris teiktų socialinę 

pagalbą globėjui ir globotiniams. Posėdžio metu nuspręsta teikti šeimai psichologinę pagalbą. 

Globėjas įpareigotas tinkamai rūpintis globotiniais, užtikrinti jų poreikius, sudaryti tinkamas 

gyvenimo ir buities sąlygas.  

 

1.5.14. Visuomeninė sporto taryba 
 

Sporto taryba sudaroma Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės 

tarybos kadencijos laikotarpiui iš 7 narių. Savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu 

Nr. T1-176 „ Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninę sporto tarybos sudarymo“, nusprendė 

sudaryti šios sudėties Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninę sporto tarybą: 

Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė, Justinas Grigaliūnas, Linas 

Kruopis, Giedrius Umantas (pirmininkas) – Savivaldybės tarybos nariai, Vygintas Ilgutis – Pasvalio 

rajono Manikūnų krašto bendruomenės narys, Antanas Liubinas – Pasvalio rajono Ustukių 

bendruomenės narys, Rimantas Savickas – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

vyriausiasis specialistas. 

2015 m. Visuomeninė sporto taryba neposėdžiavo. 

 

1.5.15. Nevyriausybinių organizacijų taryba 

 

 Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba buvo sudaryta 2014 m. spalio 22 d. 

tarybos sprendimu Nr. T1-200 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Tarybos sprendimas buvo pakeistas 2015 m. 

lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-181 kuriame buvo patvirtinta naujos sudėties nevyriausybinių 

organizacijų taryba: Gediminas Andrašūnas, Viktorija Gaspariūnaitė, Skaidra Grabauskienė, Vilma 

Matuzevičienė, Sigitas Ilgutis, Antanas Kairys, Janina Katauskienė, Jovita Mikalajūnienė, Eglė 

Vegytė-Anilionė. 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-113 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų 

projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

nevyriausybinių organizacijų tarybai buvo pavesta svarstyti, atrinkti projektus ir teikti pasiūlymus 

Savivaldybės tarybai dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms organizacijoms. 

2015 m. laikotarpiu Nevyriausybinių organizacijų taryba buvo susirinkusi 2015 m. sausio 26 

ir 2015 m. rugsėjo 28 d. 2015 m. sausio 26 d. nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje buvo 

svarstyti nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos pakeitimai. Posėdžio metu taip pat buvo nuspręsta nevyriausybinių organizacijų 

tarybos vardu Savivaldybės tarybai teikti pasiūlymą dėl lėšų skirtų nevyriausybinėms 

organizacijoms ir viešosioms įstaigoms padidinimo. Į šį prašymą buvo atsižvelgta ir 2015 m. iš 

Savivaldybės biudžeto nevyriausybinėms organizacijoms remti buvo skirta 14 509,96 Eur. Buvo 

gautos 56 paraiškos ir pekiasdešimt keturioms nevyriausybinėms organizacijoms buvo skirtas 

finansavimas.  
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II. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ĮGYVENDINIMAS 

 

2.1. Pajamos 

 

Savivaldybės tarybos patvirtintame 2015 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 

22447,4 tūkst. Eur pajamų, gauta 22586,2 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,6 proc 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamų įvykdymas 

 

2.2. Išlaidos 

 

Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 23621,0 tūkst. Eur. Išleista 23163,9 tūkst. 

Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,0 proc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymas 

 

Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 

3395,2  tūkst. Eur. Suteikta garantijų – 19,2 tūkst. Eur. Per 2015 metus grąžinta 653,1 tūkst. Eur 

ilgalaikių paskolų, sumokėta 53,4  tūkst. Eur palūkanų. Per 2015 m. pasirašytos dvi kreditavimo 

sutartys su Danske Bank A/S: dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 600,0 

tūkst. Eur ir 300,0 tūkst. Eur sumai kreditinė linija investiciniams projektams finansuoti išlaidų 

kompensavimo būdu.  

 Mokėtinos sumos. 2015 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir 

valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 474,6 tūkst. Eur.  
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2.3. Parama verslui 

 

Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus savivaldybės turi ribotas galimybes 

tiesiogiai remti verslą. Savivaldybėms nesuteikta teisė reguliuoti įmonių steigimo tvarkos ir su tuo 

susijusių mokesčių ar tiesiogiai kurti naujas darbo vietas. Savivaldybė savo biudžeto sąskaita tik 

suteikia gyventojų pajamų, nekilnojamo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių, bei vietinės 

rinkliavos lengvatos.  

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialioji programa 

skirta finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis atitinkančius nuostatų reikalavimus. Programos 

tikslas – gerinti ūkininkavimo ir verslo sąlygas Pasvalio rajono savivaldybėje.  

Kiekvienais metais savivaldybė tvirtina Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiąją 

programą. 2015 metams šiai programai įgyvendinti buvo numatyta 5189,66 Eurų suma. Šios 

programos lėšomis finansuoti 2 juridiniai asmenys – IĮ „Žemės matininkas“ įmonės registravimo 

išlaidų padengimui ir UAB „Geodezima“ Lietuvos kredito unijai sumokėtų palūkanų už paskolą 

padengimui. Likutis 2016 m. sausio 1 d. 4864,45 Eur. 

 

III. INVESTICIJOS 

 

3.1. 2015 m. baigti įgyvendinti projektai 

 

Pasvalio rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Pasvalio rajono kaimų viešosios 

infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas I etapas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-51-014, finansuojamą 

Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto  biudžetas – 913791,1 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto skirta parama – 845256,7 Eur, arba 92,5 proc. visų tinkamų 

kompensuoti projekto išlaidų. Pasvalio rajono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimui 

skyrė 68534,3 Eur. 

Krinčino mstl. (teritorijoje prie mokyklos 

pastato (sklypo plotas apie 36760,00 m
2
) buvo 

atlikti šie sutvarkymo darbai: trinkelių dangos 

įrengimas, asfalto dangos įrengimas, krepšinio 

aikštelės įrengimas, įranga ir mažoji architektūra 

(suoliukai, šiukšliadėžės, treniruokliai ir kt.); 

teritorijoje prie mokyklos Ustukių k. Parko g. 2 

(sklypo plotas 15 619,00 m
2
) buvo atlikti šie 

sutvarkymo darbai: pėsčiųjų takų įrengimas, 

automobilių stovėjimo aikštelės su privažiavimo 

keliu įrengimas, universalios sporto aikštelės įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas;  

Valakėlių k. Ateities g. 2, teritorijoje prie mokyklos 

buvo atlikti šie sutvarkymo darbai: pėsčiųjų takų 

įrengimas, universalios sporto aikštelės įrengimas 

(plotas apie 518,18 m
2
) vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai. 

Projektas „Pasvalio rajono kaimų viešosios 

infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas II etapas“ 

Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-51-023, finansuojamą 

Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto  biudžetas – 

953403,7 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto skirta parama – 

881898,4 Eur arba 92,5 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Pasvalio rajono 

savivaldybės administracija projekto įgyvendinimui skyrė 71505,3 Eur.  Vaškų mstl. Kaštonų g. 

buvo sutvarkytas parkas (sklypo plotas 9 000,00 m
2
), teritorijoje prie mokyklos (Mokyklos g. 23, 
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sklypo plotas 33878,00 m
2
) buvo atlik  ti šie sutvarkymo darbai: pėsčiųjų takų įrengimas,  vaikų 

žaidimo aikštelės įrengimas, daugiafunkcės sporto aikštelės įrengimas, mažosios architektūros 

elementai. Pumpėnų mstl. teritorijoje prie bažnyčios pastato ir tvenkinio (sklypo plotas 12 500,00 

m
2
) buvo atlikti šie sutvarkymo darbai: vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, daugiafunkcės sporto 

aikštelės įrengimas, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas, automobilių privažiavimo, apsisukimo kelio 

ir stovėjimo aikštelės įrengimas, pavėsinės su 

laužaviete įrengimas, tvenkinio pakrantės ir želdinių 

sutvarkymas, mažosios architektūros elementai. 

Stadione prie mokyklos Pumpėnų mstl., Panevėžio g. 

53, buvo atlikti šie sutvarkymo darbai: futbolo aikštės 

su natūralia veja įrengimas (apie 4 918,14 m
2
), 

bėgimo takų įrengimas, šuolių į tolį sektoriaus 

įrengimas, paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas.  

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ 

įgyvendino projektą „Pasvalio miesto viešosios 

infrastuktūros plėtra“, kurio biudžetas – 997 223,29 Eur visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. 

Iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 921 224,03 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 

projekto įgyvendinimui – 75 999,26 Eur. Įgyvendinant projektą, buvo baigtas Pasvalio miesto 

Vytauto Didžiojo aikštės (nuo Pasvalio kultūros centro pastato iki Savivaldybės pastato) dangos 

atnaujinimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, elektros tinklų įrengimas, atraminės sienelės 

įrengimas, buvo rekonstruota tvora, įrengti mažosios 

architektūros elementai, pasodinti medeliai ir naujai 

apželdinta aikštė, atnaujinti šaligatviai Biržų gatvės 

dalyje (nuo Savivaldybės pastato iki Vilniaus g.), 

atlikta Vilniaus gatvės (nuo Vytauto Didžiojo aikštės 

iki Taikos gatvės) dešinės pusės šaligatvio 

rekonstrukcija, naujai įrengta automobilių stovėjimo 

aikštelė, rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai bei 

Vilniaus gatvės apšvietimas, atnaujinti mažosios 

architektūros elementai. Rekonstrukcijos darbus 

atliko AB „Panevėžio statybos trestas“. 

Tęsiamas projektas „Pasvalio miesto 

viešosios infrastruktūros plėtra“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Savivaldybės biudžeto 

lėšomis. III etape siūlomi sprendiniai: Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvių atnaujinimas, klojant 

naujas trinkeles ir bortelius, gatvių asfaltavimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas ir 

sužymėjimas, greičio ribojimo kalnelių prie pėsčiųjų perėjų įrengimas, apželdinimo atnaujinimas, 

gatvių apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklo įrengimas. Skvero dangos ir mažosios architektūros 

elementų ir želdynų atnaujinimas. Prie Autobusų 

stoties ir Taikos gatvės vienos pusės esamų 

šaligatvių sutvarkymas, mažosios architektūros 

elementų atnaujinimas.  

2015 m. gruodžio 2 d. Taujėnuose 

(Ukmergės r.) pagerbtos šalies savivaldybės, 

geriausiai Rytų Lietuvoje įgyvendinusios projektus 

pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) 

administruojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priemones.  

 Pasvalio rajono savivaldybės 

įgyvendintam projektui „Pasvalio rajono kaimų 

viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas 
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II etapas“ laureato apdovanojimas atiteko nominacijoje „Geriausias Rytų Lietuvoje įgyvendintas 

projektas pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas“. 

 

3.2. Tarptautinai projektai 

2015 metų laikotarpiu buvo pateikta viena paraiška pagal Dvišalio bendradarbiavimo fondo 

„B“ priemonę. Paraiška patvirtinta, gautas finansavimas. Ataskaitiniais metais pateiktos dvi 

paraiškos tarptautinių projektų įgyvendinimui pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo programą ir pagal Europos Sąjungos programą „Europa piliečiams“. Projektas 

pateiktas pagal 2019-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą gavo finansavimą ir 

šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“. Įgyvendinant projektą numatoma Pasvalio 

rajono savivaldybėje įkurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinį centrą, 

jaunimo sveikatos interneto portalą, įrengti visuomenei prieinamus nemokamus treniruoklius 

viešosiose Pasvalio miesto erdvėse bei surengti gaivinimo ir pirmos pagalbos mokymus traumų ir 

kitų nelaimingų atsitikimų atvejais. 

 

 

IV. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI 

 

 Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio  2 dalies  2, 3 ir 11 

punktus Meras savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus 

asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar 

užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei 

regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros 

programą. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės viešųjų 

įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas 

funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, 

įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos 

sprendimus. 

 

 

4.1. Kitų asmenų įgaliojimas 

 

2015 m. naujai išrinktoms savivaldybių taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį įsigaliojo 

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 

46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymas, kuris žymiai išplėtė 

Savivaldybių merų kompetenciją. Merui priskirta funkcija skirti į pareigas ir atleisti iš jų 

savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus 

švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų 

darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Vykdant naujai Savivaldybės merui priskirtas funkcijas, 2015 m. Savivaldybės meras 

pasirašė 80 potvarkių veiklos organizavimo klausimais, 79 potvarkius dėl komandiruočių ir 

atostogų, 38 potvarkius personalo valdymo klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės viešojo administravimo įstaigų veiklai kontroliuoti ir rajono 

problemoms spręsti 2015 metais kiekvieną mėnesį buvo organizuojami išplėstiniai pasitarimai su 

seniūnijų seniūnais, dalis iš jų išvažiuojamieji į seniūnijas.  

Pasitarimuose aptarti ir spręsti klausimai, susiję su seniūnijų vietinio ūkio reikalais: gatvių 

ir kelių priežiūra ir tvarkymu, įstaigų patalpų remontu ir priežiūra, krovininio transporto srautų 

reguliavimu, gatvių ir gyvenviečių apšvietimu, mokyklų, bibliotekų ir seniūnijų patalpų šildymo 

išlaidų taupymu, gyvenviečių ir gėlynų tvarkymu, komunalinių atliekų surinkimu ir išvežimu, 
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konteinerių pastatymu. Pasitarimuose nagrinėti klausimai dėl civilinės saugos, melioracijos, 

bešeimininkio turto registracijos, saugotinų kraštovaizdžio objektų, želdinių priežiūros po elektros 

laidais. Aptarti klausimai susiję su Savivaldybės biudžeto lėšomis, dėl socialinio būsto skyrimo, 

mokyklų tinklo pertvarkos, kapinių tvarkymo, gyvenviečių apželdinimo ir medžių kirtimo taisyklių, 

atliekų rūšiavimo bei didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės veiklos, taip pat apie 

vykdomas pilietines akcijas, konkursus, kultūrinius renginius. 

 

 

4.2. Darbas Panevėžio regiono plėtros taryboje 

 

Pagal Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo nuostatas Savivaldybės meras pagal 

pareigas atstovauja Savivaldybės tarybai Panevėžio regiono plėtros taryboje. Kartu pagal įstatymą, 

Savivaldybės taryba į Regiono plėtros tarybą delegavo Tarybos narį Stasį Vainauską. 

Po 2015 metų pavasarį įvykusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Savivaldybių tarybos į 

Panevėžio regiono plėtros tarybos sudėtį delegavo naujus narius ir Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministras 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-412 „Dėl regionų plėtros tarybų sudėties 

patvirtinimo“ patvirtino naują Panevėžio regiono plėtros tarybos sudėtį. Iš „senosios“ Tarybos liko 

tik 4 nariai, t. y. pasikeitė daugiau kaip 71 proc. Tarybos narių.  

Pirmasis naujos sudėties Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdis įvyko 2015 m. birželio 3 

d. Tarybos pirmininku išrinktas Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 

pavaduotoju – Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis. 

2015 metais įvyko septyni Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžiai ir keturios rašytinės 

procedūros, kurių metu Taryba priėmė trisdešimt keturis sprendimus. Didžioji dalis Tarybos priimtų 

sprendimų susiję su Panevėžio regiono projektų sąrašų patikslinimu ir pakeitimu. 

2015 metais Taryba pritarė Panevėžio regiono bei miesto integruotos teritorijos vystymo 

programų projektams, patvirtino Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros planą. Panevėžio regiono 

plėtros taryba į 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą pagrindiniu atstovu nusprendė skirti 

Povilą Žagunį, pakaitiniu atstovu - Rytį Mykolą Račkauską, o į Lietuvos ir Latvijos 

tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją - Valdemarą Valkiūną. 

2015 metais Panevėžio regiono plėtros taryba teikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijai dėl Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Vidaus 

reikalų bei Kultūros ministerijų 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonių įgyvendinimo planų derinimo. Taip pat teikė pastabas ir pasiūlymus Vidaus 

reikalų ministerijai dėl Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos, Vidaus reikalų, Kultūros bei 

Susisiekimo ministerijų parengtų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų derinimo. 

Panevėžio regiono plėtros taryba 2015 metais kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl lėšų 

skyrimo Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo galimybių studijai parengti. Šio 

terminalo įrengimas labai svarbus siekiant išspręsti Lietuvos šiaurės – rytų, Panevėžio regiono 

įmonių poreikius, įmonių gaminamos produkcijos transportavimo ir saugojimo problemas.  

Ministerija  atsakė, kad atsižvelgiant į finansavimo galimybes bei preliminarų Nacionalinės 

susisiekimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų sąrašą, įtraukti Vilniaus ir Kauno 

intermodalinių  terminalų projektavimo ir statybos projektai bei pasiūlė Panevėžio miesto 

savivaldybei sukurti darbo grupę Panevėžio regioninio logistikos centro steigimo  galimybių 

studijos parengimo ir finansavimo klausimams nagrinėti, kurios darbe sutiko dalyvauti ir AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ atstovai. 

Taip pat Taryba kreipėsi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Ūkio ministeriją 

dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos papildymo siekiant įtraukti Rokiškio, 

Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybes sudarant galimybę 

pasinaudoti europine parama. Ūkio ministerija atsakė, kad prašymas buvo apsvarstytas Turizmo 

taryboje, kurioje jos nariai nepritarė programos papildymui motyvuodami, kad rengiant programą 

prioritetiniai plėtros regionai buvo išskirti vadovaujantis  2011 m. atlikta studija. 
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Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės 

sistemos (VKS) veikimą, Albinas Urbonas buvo paskirtas atsakingu už Panevėžio regiono plėtros 

tarybos valdymo ir kontrolės sistemos sritį bei korupcijos ir sukčiavimo prevenciją institucijoje. 

2015 metais buvo aktyviai bendradarbiaujama su vadovaujančiąja institucija. Vadovaujančioji 

institucija, rengdama VKS aprašymą, tikrina ar VKS institucijos vidaus sistema atitinka teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus pateikdama klausimyną. Taryba 2015 m. sausio mėn. pateikė 

Finansų ministerijai užpildytą klausimyną ir pridedamus dokumentus, kurį 2015 m. liepos mėn. 

pagal Finansų ministerijos patikros lape pateiktus pastebėjimus dar koregavo. 

4.3. Darbas Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime 

2015 m. gegužės 27 d., Vilniuje vyko XXI Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) 

suvažiavimas. Pirmajame naujos kadencijos savivaldybių atstovų suvažiavime dalyvavo 124 

delegatai, atstovaujantys 58 Lietuvos savivaldybėms (dvi savivaldybės delegatų patvirtinti nespėjo). 

Pasvalio rajonui šiame suvažiavime atstovavo Savivaldybės meras ir Tarybos narė Jūratė 

Jovaišienė. 

Pirmajame naujos kadencijos savivaldybių atstovų suvažiavime dalyvavo 124 delegatai, 

atstovaujantys 58 Lietuvos savivaldybėms (dvi savivaldybės delegatų patvirtinti nespėjo). 

Suvažiavimo metu naujai ketverių metų kadencijai LSA prezidentu išrinktas Ričardas Malinauskas. 

Druskininkų meras LSA vadovavo tris kadencijas nuo 2003 metų. Taip pat buvo išrinkti LSA 

viceprezidentai. Jais tapo Pagėgių meras Virginijus Komskis, Alytaus rajono meras Algirdas 

Vrubliauskas, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis bei Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis..  

LSA suvažiavimo dalyvius sveikinęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius teigė tikįs, 

jog naujai išrinktų bei perrinktų merų ir savivaldybių tarybų narių „...energija, idėjos, noras siekti 

visuomenei reikalingų permainų, pareigos jausmas sustiprins mūsų savivaldą ir padės sparčiau kilti 

regionų ekonomikai...“. Jis taip pat pasidžiaugė, kad šiemet Lietuvoje pirmą kartą surengti 

tiesioginiai merų rinkimai įnešė į Lietuvos gyvenimą daugiau demokratijos ir suteikė rinkėjams 

daugiau atsakomybės. „Kaip parodė išaugęs balsuojančių gyventojų aktyvumas, šie rinkimai 

tarytum pažadino Lietuvos žmonių politinę savimonę ir suinteresuotumą turėti veiklią vietos 

valdžią...“ sakė Ministras Pirmininkas. Ketverių metų LSA veiklą apžvelgusio R. Malinausko 

teigimu, jau du dešimtmečius Lietuvos savivalda siekia įrodyti, kad vietos valdžia yra pajėgi 

rūpintis žmogumi ir gali būti jam patikimu, arčiausiai esančiu ramsčiu. 

 

4.4. Lietuvos delegacijos veikla Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese 

 

Esu Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese vadovas. 

Lietuvos delegacija Europos Tarybos Vietos 

ir regionų valdžių kongrese (toliau – Kongresas) 

2015 m. aktyvia dirbo stiprinant vietos ir regionų 

demokratiją Europoje bei pristatant Lietuvos 

savivaldos institucijų poziciją, dalyvavo debatuose 

vertinant vietos valdžių padėtį kitose šalyse. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko dvi Kongreso 

plenarinės sesijos: kovo 24- 27 (Kongreso 28-oji 

plenarinė sesija) ir spalio 20-22  (Kongreso 29-oji 

plenarinė sesija) dienomis bei 5 komitetų posėdžiai. 

2015 m. kovo mėnesį vykusioje sesijoje 

„Vietos valdžios reakcija į iššūkius žmogaus teisių 

srityje – migracija, diskriminacija, socialinis 

įtraukimas" pagrindinis dėmesys skirtas decentralizacijos procesams Ukrainoje aptarti, kovai su 

terorizmu Europos miestuose, migracijos problemoms. Taip pat buvo pristatytos rekomendacijos 

apie vietos ir regionų demokratijos padėtį Lenkijoje, Graikijoje, Norvegijoje. 
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Remiant Kongresui Ukraina pradėjo įgyvendinti ambicingas decentralizacijos reformas, 

kurių tikslas sustiprinti vietinės ir regioninės valdžios struktūras. Pirmieji reformų rezultatai 

pristatyti Kongrese 2015 m. kovo 25 d. Diskusijų metu Lietuvos delegacijos nariai pasveikino 

Ukrainos pažangą, pažymėjo, kad vykstantys decentralizacijos procesai yra alternatyva 

separatizmui ir gali padėti apsaugoti šalį nuo susiskaldymo. Taip pat buvo pažymėta, kad procesai 

galėtų vykti greičiau, ypač lėtai juda klausimai susiję su Konstitucijos ir įstatymų keitimu. Diskusijų 

metu išsiskyrė Ukrainos ir Rusijos federacijos atstovų nuomonės dėl situacijos rytų Ukrainoje. Tarp 

abiejų šalių atstovų vyko aštrios diskusijos dėl gyventojų padėties separatistų kontroliuojamuose 

regionuose, dėl Krymo totorių padėties po aneksijos. 

Kongreso sesijos metu didelis dėmesys skirtas ir vienai aktualiausių šių dienų problemų - 

terorizmo Europos miestuose grėsmei. Sesijoje buvo priimta rezoliucija ir rekomendacijos dėl 

vietos ir regionų valdžių vaidmens užkertant kelią radikalizmui. Kongreso nariai akcentavo, kad 

įvykusios teroristų atakos Briuselyje, Kopenhagoje, Tunise parodė, kad ši grėsmė yra kaip niekada 

aktuali, ir turi būti imamasi bendrų veiksmų visuose valdymo lygiuose. Kova su terorizmu neturėtų 

būti vien tik nacionalinės valdžios rūpestis, vietos ir regioninės valdžios atstovai taip pat turi 

aktyviai prisidėti prie šios problemos sprendimo. Atsižvelgiant į tai, sesijos metu buvo pasiūlyta 

naujame tarybos veiksmų plane 2015-2017 metams numatyti priemones ir šaltinius vietos ir regionų 

valdžios kovai su ekstremizmu ir radikalizmu. Nepaisant to, kad Lietuva kol kas nesusidūrė su 

terorizmo grėsme ir didelės patirties šiuo klausimu neturi, Lietuvos delegacijos nariai palaikė 

Kongreso siekius imtis priemonių kovai su ekstremizmu ir radikalizmu. Delegacijos vadovas 

Gintautas Gegužinskas pažymėjo, kad mūsų šalis iki šiol nebuvo susidūrusi su šia problema, tačiau 

nežinia, kokie iššūkiai laukia ateityje, todėl turėtume solidarizuotis su kolegomis iš kitų šalių.  

Sesijos metu taip pat buvo paliesta ir šių dienų aktualija, su kuria susiduria dalis Europos 

savivaldybių – migracija. Šia tema atskirų sprendimų nepriimta, sesijos metu vyko bendra diskusija 

į kurią įsitraukė ir Lietuvos delegacijos nariai. Pažymėta, kad migracijos srautus pastaruoju metu 

labiausiai įtakoja kariniai konfliktai ir politinės situacijos nestabilumas Vidurio Rytuose ir Afrikos 

šalyse. Migracijos srautų suintensyvėjimas turi didelį poveikį Viduržemio jūros pakrantėje 

esančioms savivaldybėms. Savivaldybės yra tiesiogiai susijusios migrantų ir pabėgėlių aprūpinimu 

būtinosiomis paslaugomis - sveikatos apsauga, švietimu ir atliekų tvarkymu. Kongreso metu buvo 

išsakyta nuomonė, kad Europa turi kuo greičiau priimti bendrą prieglobsčio politiką, nes šiuo metu 

visos su migracija susijusios problemos gula ant vietinės valdžios pečių. Akcentuota, kad pabėgėlių 

svajonės apie geresnį gyvenimą tampa košmaru Europos savivaldybėms.  

Sesijoje taip pat buvo pristatytos rekomendacijos dėl vietos ir regionų demokratijos 

Lenkijoje, Norvegijoje ir Graikijoje. Pastebėta, kad funkcijų finansavimas turėtų nevaržyti 

savivaldybių kompetencijų įgyvendinant paskirtas užduotis. 

28-ojoje Kongreso sesijoje dalyvavo šie Lietuvos delegacijos nariai - Pasvalio rajono 

savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, 

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir Šilalės rajono savivaldybės meras 

Jonas Gudauskas. 

29-oji Kongreso sesija vyko spalio 20 - 22 d. Prieš prasidedant 29-ajai Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžių kongreso sesijai įvyko Baltijos ir Šiaurės šalių delegacijų Kongrese atstovų 

susitikimas. Susitikimo metu aptarta pabėgėlių ir migrantų problema Europoje. Latvijos surengtame 

tradiciniame delegacijų susitikime buvo pabrėžta, jog Baltijos ir Šiaurės šalims labai svarbu 

bendradarbiauti bei keistis patirtimi pabėgėlių integracijos srityje. Susitikimo dalyviai akcentavo, 

kad sprendžiant migracijos krizę ypač svarbus vaidmuo tenka vietos savivaldos institucijoms, kurios 

tiesiogiai atsako už būsto suteikimą, švietimą, sveikatos apsaugą, komunalines paslaugas. 

Atsižvelgiant į tai, savivaldybės turi būti viena iš svarbiausių migracijos politikos įgyvendinimo 

grandžių. Šis klausimas, suformuluotas kaip “Pabėgėliai ir migrantų krizė: koks yra vietos ir 

regionų valdžių vaidmuo”, taip pat buvo svarbi spalio 22 dieną vykusios Kongreso sesijos 

darbotvarkės dalis. Plenarinėje sesijoje, pavadintoje “Vietos valdžių atsakomybė į iššūkius žmogaus 

teisių srityje: migracija, diskriminacija, socialinė įtrauktis” taip pat aptarti kovos su radikalizmu ir 

terorizmu, pilietiškumo skatinimo ir pilietinės visuomenės, galimybės balsuoti vietos ir regionų 

valdžių rinkimuose sulaukus 16-os metų klausimai.  
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Šioje sesijoje dalyvavę Lietuvos delegacijos nariai - Pasvalio rajono meras Gintautas 

Gegužinskas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas bei 

Visagino merė Dalia Štraupaitė – taip pat susitiko su naująja Lietuvos ambasadore prie Europos 

Tarybos Laima Jurevičiene. Susitikime aptarta Kongreso sesijos darbotvarkė, delegacijų narių 

pozicijos sesijos darbotvarkės klausimais, Lietuvos delegacijos veikla. Taip pat susitarta, kad 

siekiant užtikrinti Lietuvos delegacijos darbo efektyvumą atstovaujant Lietuvos savivaldybėms 

Kongrese prieš sesijas būtų tikslinga rengti pastovius delegacijos narių ir ambasadorės susitikimus, 

skirtus aptarti būsimos sesijos darbotvarkę bei suformuoti delegacijos poziciją. 

2015 m. metais delegacijos nariai tai pat aktyviai dalyvavo Kongreso komitetų veikloje.  

2015 m. liepos 1 d. Hertogenbosche (Olandija) vykusiame Europos Tarybos vietos ir 

regionų valdžių kongreso Einamų reikalų komiteto posėdyje Europos vietos valdžių atstovai 

diskutavo apie vietos ir regioninės valdžios vaidmenį kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu bei 

siekiant didesnio moterų ir jaunimo įsitraukimo visuomeninį ir politinį gyvenimą. Pasak posėdyje 

dalyvavusios Lietuvos delegacijos ir minėto komiteto narės Birštono merės Nijolės Dirginčienės, 

jaunimo įtraukimas į aktyvią politiką vietos lygmeniu aktualus ir Lietuvoje. „Siūlyčiau kolegoms 

merams apsvarstyti galimybę savo savivaldybėse inicijuoti didesnį jaunimo ir moksleivių įtraukimą 

į politinį gyvenimą bei suteikti jiems galimybes dalyvauti sprendžiant su jaunimu susijusius 

klausimus savivaldybėse. Ypač įdomūs Airijos gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriais galėtume 

pasinaudoti“, - po posėdžio sakė N. Dirginčienė. Komiteto nariai taip pat diskutavo nepilnamečių 

seksualinio išnaudojimo tema. Posėdžio dalyviai sutarė, kad viešas kalbėjimas apie seksualinio 

išnaudojimo grėsmes, vaikų ir jaunimo švietimas, darbas su rizikos grupėmis galėtų sumažinti aukų 

skaičių Europoje. Vietos bei regioninės valdžios institucijų atstovai pasidalijo konkrečiais gerosios 

praktikos pavyzdžiais sprendžiant tokio pobūdžio problemas. Posėdžio dalyviai taip pat dalijosi 

patirtimi ir įžvalgomis, kokį vaidmenį šiandieninėje visuomenėje galėtų vaidinti vietos ir regionų 

valdžios institucijos siekiant aktyvesnio moterų dalyvavimo politiniame gyvenime ar užtikrinant 

lygias moterų teises siekiant išsilavinimo bei įsitvirtinimo darbo rinkoje. 

2015 m. rugsėjo 17 - 18 dienomis Varšuvoje, Lenkijoje, vyko Europos Tarybos vietos ir 

regionų valdžių kongreso Monitoringo komiteto posėdis bei konferencija, skirta pažymėti Europos 

vietos savivaldos chartijos 30-tį bei Lenkijos vietos savivaldos 25-metį. Monitoringo posėdyje, 

konferencijoje bei juose vykusiose diskusijose dalyvavo ET VRVK Lietuvos delegacijos narys, 

Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Minėto komiteto posėdyje aptarti rinkimų rezultatai 

Moldovoje bei Albanijoje, pristatytos monitoringo ataskaitos dėl vietinės demokratijos 

Liuksemburge, Juodkalnijoje ir Prancūzijoje. Didelis dėmesys skirtas ir žmogaus teisių 

pažeidimams Azerbaidžane. Kongreso nariai pakvietė Azerbaidžano valdžios atstovus aktyviau 

bendradarbiauti sprendžiant šiuos klausimus. 

Taip pat daug diskusijų komitete sulaukė klausimas dėl galimybės vietos savivaldos 

rinkimuose dalyvauti 16 metų amžiaus asmenims. Dauguma narių, taip pat ir posėdyje dalyvavęs 

Lietuvos delegacijos ir šio komiteto narys V.Mitrofanovas pritarė šiai galimybei. Kitą dieną 

(rugsėjo 18 d.) vykusioje konferencijoje buvo aptarti Europos vietos savivaldos chartijos principai 

bei Lenkijos vietos savivaldos padėtis. Konferencijoje dalyvavęs ETVRVK prezidentas Jeanas-

Claude‘as Freconas (Jean-Claude Frecon) pabrėžė, kad chartija yra unikalus ir nepakeičiamas 

demokratijos instrumentas, skirtas stiprinti demokratiją vietos lygmenyje, ir paragino vietos 

valdžios atstovus ir toliau taikyti jos principus. 

Delegacijos bendradarbiavimas su Regionų komitetu. 2015 m. ir toliau buvo efektyviai 

plėtojamas bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Regionų komitetu. Europos Tarybos Vietos ir 

regionų valdžių kongresas su šia institucija dar 2005 m. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. 

Konkrečios abejų institucijų bendradarbiavimo gairės buvo formalizuotos 2009 m. pasirašytu 

bendradarbiavimo memorandumu.  

Politinės abiejų institucijų bendradarbiavimo kryptys bei svarbiausios temos yra aptariamos 

kartą per metus rengiamuose abejų institucijų vadovų susitikimuose. Iš šešių kiekvienos šių 

asamblėjų narių yra sudaryta kontaktų grupė. Ši grupė rengia bendros veiklos programą ir 

koordinuoja jos įgyvendinimą. Bendroje veikloje dalyvauja ir kitų, ypač tarpregioninio 

bendradarbiavimo struktūrų atstovai, pavyzdžiui, iš Juodosios jūros, ES Rytų partnerystės regionų. 
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2015 m. gruodžio 4 d. Briuselyje vykusioje regionų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavęs 

Kongreso pirmininkas J. C. Freconas, pabrėžė abiejų institucijų bendradarbiavimo svarbą. 

Prioritetinėmis bendradarbiavimo sritimis įvardijo bendradarbiavimą abipus sienos, dalyvaujant 

Europos kaimynystės politikoje, stiprinant rytinę ir pietinę ES kaimynystę, taip pat kovą su 

korupcija, gerojo valdymo vietos ir regionų lygmenyse skatinimą.  

Europos tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas, kurį sudaro 317 tikrųjų ir tiek pat 

pakaitinių narių, du kartus į metus renkasi į plenarines sesijas, kuriose balsuojama dėl Kongreso 

komitetų ir kitų darbo struktūrų parengtų dokumentų.  

Statutinis forumas tarp Kongreso sesijų veikia Kongreso vardu. Komitete Lietuvą 

atstovauja Lietuvos delegacijos narys G. Gegužinskas. 

Monitoringo komiteto funkcijos apima Europos Tarybos Vietos savivaldos chartijos 

įgyvendinimo priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų monitoringo klausimus. Komitetas 

rengia ataskaitas apie vietos ir regionų demokratiją Europoje. Komitete Lietuvą atstovauja V. 

Mitrofanovas, D. Štraupaitė. 

Valdymo komitetas yra atsakingas už į Kongreso kompetenciją patenkančius vietos ir 

regionų savivaldos veiklos organizavimo klausimus, pvz. viešųjų finansų reglamentavimą, 

tarpregioninį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą abipus sienos, elektroninės demokratijos 

plėtrą, bendradarbiavimą su tarpvyriausybinėmis institucijomis. Komitete Lietuvą atstovauja G. 

Gegužinskas. 

Einamųjų reikalų komitetas koordinuoja Kongreso veiklą kitose vietos savivaldos 

kompetencijos srityse – švietimo, kultūros, socialinės sanglaudos, darnios plėtros ir kitus klausimus. 

Komitete Lietuvą atstovauja N. Dirginčienė. 

ET VRVK nariai pagal partinę priklausomybę prisijungia prie vienos iš keturių Kongrese 

veikiančių politinių grupių: Europos liaudies partijos / krikščionių demokratų grupė (paprastai 

įvardijama naudojant anglišką santrumpą EPP/CD), Socialistų grupė (SOC), Nepriklausoma ir 

liberalų demokratų grupė (ILDG) bei Europos konservatorių ir reformistų grupė (ECR). Dalis 

Kongreso narių (paprastai – pakaitiniai) nėra nurodę savo politinės priklausomybės. 

 ET VRVK nariai pagal partinę priklausomybę yra prisijungę: 

- Europos liaudies partijos / krikščionių demokratų grupė: 221 narys (34,75%)  

- Socialistų grupė: 171 narys (26,89%)  

- Nepriklausoma ir liberalų demokratų grupė: 92 nariai (14,47%)  

- Europos konservatorių ir reformistų grupė: 30 narių (4,72%)  

- Politinės priklausomybės nebuvo nurodę: 122 nariai (19,18%)  

Kiekviena Europos Tarybos valstybė narė į ET VRVK siunčia savo vietos ir regionų valdžių 

atstovų delegaciją. Vadovaujantis naująja Kongreso Chartija, kadencijos trukmė – ketveri metai. 

Delegacijos sudaromos vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, laikantis privalomų bendrųjų 

principų: 

- visi delegacijos nariai turi turėti nacionalinį vietos ar regionų valdžios rinkiminį mandatą 

(t.y. būti savivaldybės ar regiono tarybos nariais); 

- delegacija turi būti sudaroma laikantis subalansuoto nacionalinės valstybės teritorinio 

atstovavimo principo (turi būti atstovaujami skirtingi regionai);  

- turi būti užtikrinamas tinkamas vietos ir regioninio lygmens institucijų atstovavimas (turi 

būti atstovaujami visi subnacionalinės valdžios lygmenys);  

- turi būti tinkamai atstovaujamas politinių jėgų balansas nacionalinėse vietos ir regionų 

savivaldos institucijose (delegacijoje turi būti įvairių partijų atstovų proporcingai rinkimų 

rezultatams); 

- delegacijoje turi būti ne mažiau kaip 30% kitos lyties atstovų (nuo 2008 m.) tiek tarp tikrųjų, 

tiek ir tarp pakaitinių narių (nuo 2011 m.); 

Lietuvos delegacija ET VRVK yra sudaroma remiantis LR Vyriausybės 1996 m. vasario 

23 d. nutarimu Nr. 278, patvirtinta Lietuvos Respublikos atstovų skyrimo į Europos vietos ir 

regionų valdžios kongresą tvarka. Lietuvos atstovais ir jų pakaitiniais į ET VRVK skiriami: į Vietos 

valdžios rūmus – savivaldybių merai; į Regionų valdžios rūmus – regionų plėtros tarybų nariai, 

kurie yra ir savivaldybių tarybų nariai. 
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Atstovus į Vietos valdžios rūmus skiria Lietuvos savivaldybių asociacija, o į Regionų 

rūmus – Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos 

teikimu. Delegacijos sudėtį, jos vadovą ir sekretorių potvarkiu tvirtina Ministras Pirmininkas. 

 

4.5. Renginiai ir susitikimai 

 

2015 m. balandžio 15 d. Pasvalio kultūros centre vyko kultūros darbuotojų apdovanojimai  

„Skruzdė 2015“. Šventėje dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 

mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, Tarybos narė 

Jurgita Vaitiekūnienė, kultūros įstaigų vadovai bei 

darbuotojai, svečiai. Išrinkti 3 kultūros darbuotojai, 

kuriems buvo įteiktos statulėlės „Metų Skruzdė“. 

Pasvalio krašto muziejus apdovanojo muziejaus 

darbuotoją Stanislovą Mašalą už sumanumą ir 

išradingumą 

puoselėjant 

Pasvalio 

krašto 

kultūrinį 

paveldą, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 

„Skruzdę“ 

skyrė 

Krašto 

kultūros 

dokumentavimo centro vedėjai Vitalijai Kazilionytei 

už Pasvalio vardo garsinimą, už ilgametį indėlį į 

Pasvalio krašto kultūros ir istorijos išsaugojimą, 

pilietinių vertybių puoselėjimą, nuoseklias pastangas ir 

svarų indėlį įgyvendinant gražias iniciatyvas ir idėjas, 

suteikiančias bibliotekai teisę vadintis brandžia 

atminties institucija. 

2015 m. balandžio 22 d. Pasvalio rajono savivaldybės 

meras Gintautas Gegužinskas dalyvavo Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios 

rinktinės įkūrimo 24-ųjų metinių minėjime. 

2015 m. balandžio 24 d. Medinių kaime, Vileišių 

sodybos vietoje, vyko medelių sodinimo akcija. Akciją 

organizavo Lietuvai pagražinti draugijos Pasvalio skyrius, 

Deputatų klubas, Pasvalio krašto muziejus ir Pasvalio 

apylinkių 

seniūnija. 

Talkoje 

dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas 

Matulas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas 

Gegužinskas, Savivaldybės administracijos direktorius 

Rimantas Užuotas, Savivaldybės tarybos nariai, Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazijos mokytojai ir mokiniai, svečiai. 

2010 m. Jungtinių Tautų (toliau – JT) 

Generalinės asamblėjos metu 2011–2020 m. oficialiai 

buvo paskelbti Pasaulio sveikatos organizacijos Saugaus 

eismo dekada. Vienas iš šių metų Saugaus eismo dekados renginių – JT Generalinės Asamblėjos 

iniciatyva paskelbta Trečioji JT Saugaus eismo savaitė, kuri vyko 2015 m. gegužės 4–10 d. Jos 

tema – vaikai ir saugus eismas keliuose. Šios kampanijos metu yra renkami parašai vaikų 
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deklaracijai dėl saugos keliuose palaikyti ir perduoti pasaulio lyderiams. Vaikų deklaracijos parašai 

dėl saugos keliuose perduoti Savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui. Pasvalio rajono 

savivaldybėje parašų rinkimo akciją organizavo Visuomenės sveikatos biuro specialistai. Surinkti 

645 Pasvalio rajono ugdymo įstaigų, pasvaliečių 

parašai. Vaikų deklaracijos parašų kopijos dėl saugos 

keliuose perduotos Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centrui. 

2015 m. gegužės 27 d. Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijoje lankėsi Kupiškio 

darbdavių klubo bei Pasvalio verslininkų asociacijos 

„Verslo žiedas“ atstovai. Susitikimo metu Pasvalio 

rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas 

Balčiūnas pristatė Pasvalio rajoną, supažindino su 

lankytinomis vietomis, švietimo ir kultūros 

įstaigomis, teikiamomis socialinėmis paslaugomis, 

papasakojo apie mūsų rajone veikiančias pramonės 

įmones, žemės ūkį bei Savivaldybės 

bendradarbiavimą su užsienio šalimis. 

2015 m. gegužės 30–31 dienomis Pasvalio 

rajone vyko pirmasis Šiaurės Lietuvos chorų festivalis. 

Pirmajame Šiaurės Lietuvos chorų festivalyje dalyvavo 

10 chorų iš Šiaurės Lietuvos ir 3 chorai iš Vilniaus ir 

Klaipėdos. 

2015 m. birželio 12 d. Pasvalio rajono paslaugų 

ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems 

šventė 15 metų gimtadienį. Paslaugų ir užimtumo 

centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems gyventojus ir 

darbuotojus atvyko pasveikinti Seimo narys Antanas 

Matulas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Savivaldybės tarybos nariai Nijolė Matulienė ir 

Jonas Mykolas Misevičius, VšĮ Pasvalio ligoninės 

vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas, VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis 

 2015 m. birželio 18-ąją, UAB „Dotnuvos 

projektai“ Pasvalio rajone, Talačkonių kaime atidarė 

naują agrocentrą. Atidarymo šventėje dalyvavo 

Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas 

Gegužinskas ir mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. 

Savivaldybės vadovas sveikino „Dotnuvos projektų“ 

kolektyvą su naujo agrocentro atidarymu ir džiaugėsi, 

kad jis įsikūrė Pasvalio krašte. ir kad „Dotnuvos projektai“ garsins Pasvalio miesto vardą ne tik 

Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šia proga Savivaldybės vadovai įmonei padovanojo Pasvalio rajono 

savivaldybės vėliavą. 

2015 m. birželio 30 d. Pasvalio rajono savivaldybėje pristatytas vienas didžiausių ir 

sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų Lietuvoje – projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų 

perkėlimas į elektroninę erdvę“. Renginio metu susirinkusieji supažindinti su savivaldybių 

teikiamomis paslaugomis, perkeltomis į elektroninę erdvę, pristatyta projekto nauda savivaldybėms, 

gyventojams ir verslo įmonėms, pademonstruotos naudojimosi elektroninėmis paslaugomis 
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galimybės, aptarti kiti susiję pažangūs projektai, vykdomi Lietuvoje, o vykusios diskusijos metu 

buvo atsakyta į visus dalyviams kilusius klausimus.  

 2015 m. liepos 10 dieną Pasvalio kultūros centre vyko Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos brandos atestatų įteikimas. Abiturientus sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Antanas Matulas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, gimnazijos 

mokytojai, mokiniai, abiturientų tėvai ir artimieji. 

2015 m. rugsėjo 10 d. Savivaldybės meras 

Gintautas Gegužinskas pasirašė geros valios 

memorandumą su Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministre Virginija Baltraitiene. 

Memorandumo tikslas – sukurti ir puoselėti 

abipusiu supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą 

bendradarbiavimą vykdant pilietinės iniciatyvos 

projektą „AuGink savo kraštą“. Projektą inicijuoja 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

„AuGink savo kraštą“ – tai patriotinė-socialinė 

iniciatyva, kurios tikslai: prisidėti ugdant sveiką, 

stiprią ir pilietišką visuomenę, skatinti 

patriotiškumą regionuose ir stiprinti bendruomenes, skatinti ekonomikos augimą regionuose. 

 2015 m. rugsėjo 9 d. Savivaldybės 

meras susitiko su Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems 

direktore Rasa Beinoriene, Užimtumo centro 

„Viltis“ direktore Marija Kunskiene, Grūžių vaikų 

globos namų direktore Danute Kazickiene, Pasvalio 

specialiosios mokyklos direktore Ginte 

Januškevičiene, Savivaldybės administracijos 

direktoriumi Rimantu Užuotu, Savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vedėja Ramute Ožalinskiene, Finansų 

skyriaus vedėja Dale Petrėniene. Susitikimo metu 

buvo aptarti darbo organizavimo, finansiniai klausimai, įstaigose kylančios problemos. Buvo 

nutarta susitikimus organizuoti kiekvieną mėnesį 

skirtingose socialines paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 2015 m. rugsėjo 14 d. Nakiškių ir Deglėnų 

kaimų žmonėms buvo pristatytos jų gyvenvietėse 

įrengtos geriamojo vandens ruošyklos su 

nugeležinimo įranga. 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas sakė, 

kad, statant tokias ruošyklas, daugelį darbų atlieka 

pati UAB „Pasvalio vandenys“, todėl viskas kainuoja 

gerokai pigiau. 

 2015 m. rugsėjo 28 d. Pasvalio rajono 

savivaldybėje lankėsi Lygių galimybių kontrolierė 

Agneta Lobačevskytė. Susitikimo metu buvo 

diskutuojama apie tarnyboje tiriamus skundus, apie 

teisingą darbo skelbimų formulavimą, kad jie 

nepažeistų įstatymų, kokios klaidos gali slypėti 

komercinėje, politinėje, socialinėje reklamoje, apie 

diskriminavimo atvejus. 

 2015 m. spalio 16 d. Pasvalio rajono 
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savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė prekybos centre „Maxima“ 

paskelbė „Maisto banko“ akcijos pradžią. 

2015 m. spalio 21 d. Pasvalio rajono savivaldybėje lankėsi buvęs Lietuvos nepaprastasis ir 

įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, dr. Žygimantas Pavilionis. Apsilankymo metu 

ambasadorius susitiko su Pasvalio rajono savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, mokinių 

parlamento atstovais.  

2015 m. gruodžio 4 d. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinė Asamblėja 

– tradicinis geriausių rezultatų pasiekusių įmonių bei 

verslo atstovų apdovanojimų vakaras. Rūmų Padėkos 

ženklas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

apdovanojimas, skiriamas asmenims, kurie, nebūdami 

Rūmų nariais, rėmė Rūmų veiklą, garsino ir kitokiu būdu 

dalyvavo jų veikloje – įteiktas Lietuvos Respublikos 

ūkio ministerijos kancleriui Gediminui Miškiniui ir 

Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui 

Gegužinskui. 

2015 m. gruodį vyko tradicinis Savivaldybės 

mero Labdaros vakaras, kuris buvo skirtas sunkia liga – kraujo vėžiu – sergančiai penkiametei 

Augustei. Žmonės ne tik pirko bilietus į Labdaros koncertą, bet nešė savo aukas ir jo išvakarėse. 

Paaukotą sumą dar papildė per mažąjį labdaros aukcioną paaukoti pinigai. Iš viso buvo suaukota ir 

įteikta mažosios Augustės šeimai 8 900 eurų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SAVIVALDYBĖS ŪKIS 

 

5.1. Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas 

 

Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo organizavimas yra savarankiškoji 

savivaldybių funkcija. Šią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymas bei kiti geriamojo 

vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą 

reglamentuojantys teisiniai dokumentai. 

Geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų 

tvarkymą vykdo UAB „Pasvalio vandenys“. UAB 

„Pasvalio vandenys“ eksploatuoja Pasvalio bei 

Joniškėlio miestų ir 45 gyvenviečių vandentiekos ir 

vandenvalos ūkį, kas sudaro 170,0 km vandentiekio 

bei 98,3 km nuotekų tinklų, 63 artezinius gręžinius, 

32 nuotekų siurblinę, 22 nuotekų biologinio valymo 

įrenginiai. 
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2015 metais UAB „Pasvalio vandenys“ už parduotas pagrindines paslaugas (geriamojo 

vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas), nuotekų su viršnormine tarša valymą bei už kitas 

paslaugas gavo 1 525 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2014 metais pajamos sumažėjo 60 tūkst. Eur 

arba 3,9 %. 2015 metais bendrovė dirbo pelningai, gavo 33,5 tūkst. Eur grynojo pelno. 

 2015 metais UAB „Pasvalio vandenys“ atliko nemažai darbų geriamojo vandens gerinimo ir 

nuotekų valymo srityse. Buvo sumontuoti ir 

pradėti eksploatuoti geriamojo vandens gerinimo 

įrenginiai Deglėnų Kraštų, Nakiškių ir Sabonių 

kaimų vandenvietėse. Nors šiuose kaimuose 

geriamojo vandens suvartojimas nėra didelis, 

tačiau šių kaimų vandenviečių geriamajame 

vandenyje buvo gana didelis geležies kiekis. Šie 

projektai buvo finansuojami Pasvalio rajono 

vietos veiklos grupės ES skiriamomis ir UAB 

„Pasvalio vandenys“ lėšomis. 

 Buvo atlikti Saločių miestelio nuotekų 

valymo įrenginių remonto darbai. Kadangi šie 

įrenginiai buvo labai susidėvėję, tai juose buvo atlikti statybos ir naujos technologinės įrangos 

sumontavimo ir įdiegimo darbai. Šių darbų finansavimui taip pat buvo skiriamos Pasvalio rajono 

vietos veiklos grupės ES ir UAB „Pasvalio vandenys“ lėšos. 

 Gėlių gatvėje, Pasvalio mieste buvo atlikta lietaus nuotekų 600 mm skersmens vamzdyno 

renovacija. 

 UAB „Pasvalio vandenys“ savo lėšomis sumontavo ir pradėjo eksploatuoti Raubonių ir 

Talačkonių kaimų vandenviečių geriamojo vandens gerinimo įrenginius. Taip pat buvo renovuoti 

vandentiekio ir nuotekų tinklai Vytauto Didžiojo aikštėje Pasvalyje. 

 Buvo išspręsta geriamojo vandens tiekimo problema Grūžių kaime. Kadangi visiškai 

netikėtai susidėvėjo esamas geriamojo vandens tiekimo gręžinys, tai skubiai buvo organizuojamas 

naujo gręžinio įrengimas. 

 UAB „Pasvalio vandenys“ perėmė eksploatuoti Norgėlų kaimo vandentiekos ūkį. Prieš tai 

šio kaimo geriamojo vandens tiekimą vykdė UAB „Vikebas“. 

 Taip pat UAB „Pasvalio vandenys“ atliko jai priklausančių vandentiekio, nuotekų tinklų bei 

vandentiekos ir vandenvalos objektų remonto ir jų profilaktikos darbus.  

 

5.2. Šilumos tiekimas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija yra išdavusi šilumos tiekimo licencijas UAB 

„Lenauda“, UAB „Kurana“. Pasvalio rajone nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas 

yra UAB „Kurana“, UAB „Eko Termo“ ir UAB „ENG“. 

Pasvalio mieste ir rajone centralizuotai šilumą ir karštą vandenį tiekia AB „Panevėžio 

energija“. UAB „Panevėžio energija“ šilumą gamina 7 katilinėse. Keturiose katilinėse naudojamas 

kuras – gamtinės dujos, dvi katilinės naudoja 

malkas ir viena katilinė naudoja šiaudus, malkas 

bei skystą kurą. Nuo 2015 m. birželio 18 d. 

nebeveikia Ąžuolyno katilinė (naudojama kuro 

rūšis – gamtinės dujos). Šios katilinės 

buvusiems šilumos vartotojams įrengti butuose 

individualūs dujiniai katilai.  

2015 metais AB „Panevėžio energija“ 

Pasvalio šilumos tinklų rajonas per metus su 

nepriklausomais šilumos gamintojais pagamino 

34755 MWh šilumos, realizavo 26861 MWh. 

Toks didelis skirtumas yra dėl šilumos nuostolių 

centralizuoto šilumos tiekimo trasose.  
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AB „Panevėžio energija“ baigė vykdyti projektą „Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje“. 

Šio projekto įgyvendinimui skirta iki 50 proc. projekto vertės parama pagal trišalę sutartį, sudarytą 

su Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra. Daugiau nei 372 tūkst. eurų parama skirta 

iš ES Europos regioninės plėtros fondo, dar tiek pat lėšų į rekonstrukcijos projektą investavo AB 

„Panevėžio energija“ . Bendra projekto vertė viršijo 745 tūkst. eurų.  

Šilumos tiekimo įmonės tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą 

vartotojams, todėl kasmet planuojamos seniausiai eksploatuojamų šilumos tiekimo vamzdynų 

rekonstrukcijos. Šis projektas buvo vykdomas dvejus metus. Dalis tinklų rekonstruota 2014 metais, 

kita dalis – 2015 metais. Prieš prasidedant naujam šildymo sezonui, įgyvendinus visą projektą, 

rekonstravus beveik 1,6 kilometro šilumos trasų Gėlių, P. Avižonio, Vilniaus gatvėse, šiluma 

vartotojams jau bus tiekiama atnaujintais šilumos tiekimo tinklais.  

Šilumos trasų rekonstrukciją atliko konkursą laimėjusi UAB „Castrade“, kuri senus ir 

susidėvėjusius vamzdžius pakeitė naujais – su standartus atitinkančia šilumos izoliacija, su mažais 

šilumos nuostoliais eksploatacijos metu. Pramoniniu būdu izoliuotuose vamzdžiuose įdiegta ir 

gedimų kontrolės sistema, kuri leis diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą, nustatyti tikslią žemės 

kasimo ir remonto vietą. ES fondų lėšomis remiamas projektas leis didinti šilumos tiekimo 

patikimumą, mažinti aplinkos taršą bei šilumos nuostolius trasose. Atnaujintos šilumos trasos leis 

sutaupyti apie 380 MWh šilumos per metus ir tokio kiekio pakaktų 50 butų namo šilumos 

poreikiams patenkinti. 

Pasvalio rajoninėje katilinėje šiluma yra gaminama ir kogeneracinėje jėgainėje, kuri 

priklauso UAB „ ENG“. Ji pagamino ir pardavė AB „Panevėžio energijai“ 3188,8 MWh šilumos 

energijos. Naudojamas kuras – gamtinės dujos. 

UAB „Kurana“ 2015 metais pagamino 26729 MWh šilumos energijos. Dalis pagamintos 

šilumos energijos (9043 MWh) buvo perduota AB „Panevėžio energijai“. Didžioji dalis (89 proc.) 

pagaminta kogeneracinėse jėgainėse. Naudojamas kuras - gamtinės dujos. Termofikacinėje 

elektrinėje naudojamas kuras – biodujos, kurios gaminamos nenutrūkstančio technologinio proceso 

metu. 

UAB „Eko Termo“ šilumą gamina savo reikmėm ir dalį 13425,6 MWh pardavė AB 

„Panevėžio energija“. Naudojamas kuras – biokuras (medžio skiedros).  

UAB „Lenauda“ šilumą gamina 12 katilinių. Naudojamas kuras – gamtinės dujos. Per metus 

pagamina 1730,674 MWh šiluminės energijos. 

Pasvalio rajono savivaldybei priklauso 5 katilinės centralizuotai tiekiančios šilumą 

vartotojams. 3 Vaškų seniūnijoje (naudojamas kuras – šiaudai ir malkos), viena naudojanti gamtines 

dujas Krinčino seniūnijoje ir viena naudojanti šiaudus Saločių seniūnijoje. 

Šilumos gamybai pagrindinis naudojamas kuras yra gamtinės dujos. Apie 16 proc. sudaro 

atsinaujinantys energijos ištekliai. Šilumos trasos sudaro apie 23,787 km. 

 

5.3. Keleivių vežimas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje 

keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir 

priemiestinio) susisiekimo maršrutais 2015 m. 

paslaugas teikė tik vienas vežėjas UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“. 

Savivaldybės taryba 2014 m.spalio 22 d. 

sprendimu Nr. T1-188 „Dėl keleivių vežimo 

reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais 

tarifų dydžių nustatymo“ reguliariais reisais vietinio 

susisiekimo maršrutais tarifų dydžius nuvažiuoto 

kilometro kainą (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1. 0,32 Eur, važiuojant nuo 0 iki 4 

kilometrų; 

 2. iki 0,10 Eur, važiuojant daugiau nei 4 kilometrus; 
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 3. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų 

maršrutais „Stotis–Poliklinika“ ir „Stotis–Naujosios kapinės“ vieno keleivio vienkartinio važiavimo 

bilieto kainą – 0,58 Eur. Mėnesinių nuolatinių bilietų kainai taikyti 20 proc. nuolaidą. 

 Bendrovė 2015 m. finansinius metus baigė su 14264 eurų pelnu. 

 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais 

įgyvendina projektą ,,Viešojo transporto kelionių duomenų informacines sistemos ,,Vintra" 

sukūrimas", kuri pasiekiama adresu 

www.visimarsrutai.lt. Vienas iš kelionių duomenų 

informacinės sistemos tikslų buvo didinti viešojo 

transporto patrauklumą, pateikiant keleiviams kuo 

daugiau tikslios informacijos apie keliones, taip 

pat ir jų kainas. Šioje sistemoje Bendrovė suvedė 

visus rajono maršrutų reisus, jų laikus ir bilietų 

kainas. Sistemoje suvesti visų Lietuvos vežėjų 

maršrutai. 

 Gerinant darbo sąlygas, tam, kad butų 

galima įrengti remonto dirbtuvėse patalpų šildymą 

sudėti nauji langai ir įvažiavimo vartai, įrengtas 

poilsio kambarys vairuotojams. Kad užtikrinti 

saugų ir komfortišką keleivių aptarnavimą, įsigytas vienas autobusas ir keturi mikroautobusai. 

Bendradarbiaujant su Pasvalio muzikos mokykla, nupiešti paveikslai, kuriais papuošta keleivių 

laukimo salė. 

 

5.4. Daugiabučių namų administravimas ir atnaujinimas 

 

Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių namų administravimą ir atnaujinimą atlieka UAB 

„Butų ūkis“ Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė, kurios 

raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. 

Bendrovė administruoja 85 daugiabučius gyvenamuosius namus: Pasvalio mieste – 51 

namą, iš jų su patogumais 27 namai; Joniškėlio mieste – 14 namų, iš jų su patogumais 1 namas, 

kaimiškose seniūnijose – 20 namų, iš jų su patogumais 1 namas. Bendrovė administruoja 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti 221 socialinį butą, kurių bendras plotas 8841 kv. m. 

Bendrovė sudariusi sutartis su 3 savininkų bendrijomis dėl pastatų techninės priežiūros.  

2015 metais bendrovė dirbo pelningai – gavo 11 tūkst. Eur grynojo pelno, pajamos sudarė 

157398,60 euro, sąnaudos – 143976,81 euro. Bendrovėje dirbančiųjų skaičius 2015 m. gruodžio 31 

d. 14 darbuotojų, iš jų 5 dirba nepilną darbo dieną. Vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius: 

2013 metais – 6 darbuotojai, 2014 metais – 15 darbuotojų, 2015 metais – 15 darbuotojų. Darbo 

užmokesčiui panaudota: 2013 metais – 70370,02 euro, 2014 metais – 73553,28 euro, 2015 metais – 

69220,81 euro. 

Bendrovė dalyvavo partnerystės pagrindu administruojamo gyvenamojo namo Vyšnių g. 12, 

Pasvalyje, projekto „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą“ įgyvendinime. 2015 metais bendrovė pagal pavedimų sutartis vykdė Pasvalio rajono 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą šešiuose 

daugiabučiuose namuose, kurių bendras plotas – 6130,99 kv.m. P. Avižonio g. 11, Pasvalys, Gėlių 

g. 5, Pasvalys, G. Petkevičaitės - Bitės g. 11, Joniškėlis, G. Petkevičaitės - Bitės g. 13, Joniškėlis 

daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) baigtas. 

2015 metais teismui perduoti 44 ieškiniai dėl skolų išieškojimo. Visi ieškiniai patenkinti. 

Priteista 8436,14 euro. suma. Antstolių išieškota – 3352,75 euro. 

Bendrovės administruojamuose daugiabučiuose namuose butus yra įsigiję 21 užsienio šalių 

pilietis, kurių įsiskolinimas – 8971,26 euro.  
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VI. VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMAS 

 

Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-82 iš Kultūros, sporto, 

bendruomenės ir jaunimo veiklos programos skirta 8 700 Eurų Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato vykdomai prevencinei programai „Būk 

saugus“ finansuoti  

Programos įgyvendinimo partneriai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pasvalio rajono Policijos komisariato 

pareigūnai kartu su Savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto 

skyriumi per 2015 m. vykdė 

Programoje numatytas priemones ir 

renginius, skatinančius nepilnamečių 

asmenų užimtumą, patyčių prevencijos 

vykdymą ugdymo įstaigose, 

teisėtvarkos pažeidimų prevencines 

programas, organizuojant konkursą 

„Saugiausia mokykla 2015“, „Mes 

policijos bičiuliai“, teisinių žinių 

rajoninio turo konkursą „Temidė“, bei 

kitus renginius. Vykdė smurtinių 

nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, 

stiprino bendradarbiavimą su Pasvalio rajone veikiančiomis bendruomenėmis, skatinant saugios 

kaiminystės idėjų skleidimą bei saugios kaiminystės grupių steigimą. 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas kartu su Lietuvos teisės institutu 

parengė tarptautinį projektą „Saugią aplinką kurkime kartu“ paramai gauti pagal Norvegijos 

finansinio mechanizmo programą. Pagrindinė projekto idėja – sukurti ir įgyvendinti efektyviai 

veikiantį saugios savivaldybės modelį, skatinant pilietines gyventojų iniciatyvas savisaugos ir 

aplinkos tvarkymo srityje bei skatinti bendradarbiavimą tarp policijos, savivaldybės ir 

bendruomenių 

2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-81 „Dėl pritarimo projektui „Saugią aplinką kurkime 

kartu“ ir dalinio jo finansavimo“  Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariatui, gavus Norvegijos užsienio ministerijos ir Finansinių mechanizmų 

valdybos patvirtinimą dėl projekto įgyvendinimo, paskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. 

Įgyvendinamam projektui skirta – 4000 Eur.  

Įgyvendinant programą „Gyvenkime saugiai“ buvo lankomi vieniši, atokiose sodybose ir 

vienkiemiuose gyvenantys senyvo amžiaus gyventojai. Jiems suteikta informacijos apie turto 

apsaugos būdus ir priemones, įrengimą lauko šviestuvų su judesio davikliais bei jie įrengti 

devyniolikoje sodybų. Tai padaryti padėjo seniūnai. Susitikimuose su gyventojais teikta informacija 

apie saugios kaimynystės grupių steigimą, platinti lankstinukai su patarimais apie turto apsaugą ir 

apylinkes prižiūrinčių pareigūnų duomenis, kontaktus. Taip pat įsteigta 10 saugios kaiminystės 

bendrijų (rajone veikia 20 saugios kaiminystės bendrijų). 

 

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

Savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-104 patvirtino Pasvalio 

rajono savivaldybės 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programą užtikrinti Pasvalio rajono 

savivaldybės 2012–2014 metų korupcijos prevencijos programos tęstinumą, intensyvinti korupcijos 

prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Pasvalio rajono savivaldybės  institucijose ir 

savivaldybės biudžetinėse įstaigose, taip pat viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkių 

ar dalininkių) yra savivaldybė  
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Programai įgyvendinti patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2015-2019 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. Jame numatytos vykdomos priemonės ir jų 

tikslai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai, laukiami rezultatai, priemonių vykdymo laikas, 

vykdytojai. 

2015 m. Savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose 

korupcijos prevencijos ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo temomis bei specializuotuose 

korupcijos prevencijos mokymuose – viešųjų pirkimų srityje ir teritorijų planavimo ir statybų 

sektoriuje. 

2015 m. lapkričio mėnesį vyko Savivaldybės vadovų ir administracijos darbuotojų 

susitikimas-konsultacija su organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 

darbuotojais, kurio metu susipažinta su gerąja praktika viešinant informaciją didesnį dėmesį skiriant 

savivaldybių pranešimų kanalų kokybei – kokie jie turėtų būti, kad žmonės nebijotų pranešti, kaip 

tai reikėtų pateikti viešai, ką verta žinoti savivaldybių administracijos darbuotojams. 

Savivaldybės interneto svetainėje korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbiama su 

korupcijos prevencija susijusi informacija.Vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis 

teisės aktų projektų vertinimas taip pat atliekamas visų viešųjų pirkimų sąlygų antikorupcinis 

vertinimas. 

Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės tarybos sudaryta Savivaldybės 

antikorupcijos komisija, šios komisijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

7.1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei privačių interesų 

deklaravimas 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. 

 Pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys 

valstybinėje tarnyboje, privalo: 
 1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; 

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų 

abejonių, jog toks konfliktas yra; 

3) nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti; 

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu; 

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai; 

6) nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei 

veiklai. Atskirais atvejais taikomas išimtis gali nustatyti įstatymai. 

  Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenys, pretenduojantys dirbti ir dirbantys 

valstybinėje tarnyboje, taip pat politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, valstybės politikų 

visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai, privalo deklaruoti privačius interesus. 

 Birželio pradžioje VTEK, siekdama visuomenei parodyti savivaldybių politikų priimamų 

sprendimų skaidrumo aplinką, pristatė pirmą kartą parengtą Savivaldybių politikų privačių interesų 

deklaravimo žemėlapį. Visi Pasvalio rajono Savivaldybės tarybos nariai Privačių interesų 

deklaracijas VTEK pateikė laiku. 

 

 

VIII. SOCIALINĖ PARAMA 

 

8.1. Savivaldybės socialinė situacija 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Joniškėlis ir Pasvalys, 7 miesteliai ir 346 

kaimai. Rajone 2015 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 26653  žmonės, arba 0,92 proc. Lietuvos 

gyventojų iš jų: miestuose (Pasvalyje, Joniškėlyje) – 8263, kaimuose – 18390. 

Vienas reikšmingiausių ekonomikos procesų yra darbas, nes jis – ne tik žmogaus pajamų,bet 

ir socialinio statuso, pilnavertiškumo šaltinis. Visos ekonomikos požiūriu, darbas duoda riboto 

http://www.joniskelis.lt/
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ištekliaus – darbo jėgos – naudojamo prekių ir paslaugų gamybai efektą. Dėl to tiek atskiras asmuo, 

tiek visuomenė apskritai laimi, kai visi, kurie gali, dirba. Viena svarbiausių makroekonominių 

problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo 

lygio smukimą, psichologinį diskomfortą. 

Lietuvos darbo biržos duomenimis 2015 metų pabaigoje šalies teritorinėse darbo biržose 

buvo registruota 173,0 tūkst. bedarbių, kurie sudarė 9,3 procento šalies darbingo amžiaus 

gyventojų. Panevėžio regione nedarbo lygis siekė 10,2 proc., Pasvalio rajono savivaldybėje – 13,7 

proc. darbingo amžiaus žmonių, didžiausias Panevėžio regione (2549 asmenys).  

 

8.2. Piniginė socialinė parama 

 

Socialinės paramos sistemą sudaro piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Abi 

sistemos dalys papildo viena kitą ir veikia koordinuotai, nepaisant skirtingų finansavimo ir 

administravimo metodų. Vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti 

būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas 

pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Piniginė socialinė 

parama daugiausia teikiama pašalpomis arba kompensuojant tam tikras išlaidas (šildymo, transporto 

ir kt.). Dalis piniginės socialinės paramos teikiama įvertinant pajamas, kita dalis - tam tikroms 

gyventojų kategorijoms be pajamų patikrinimo.  

 Piniginė socialinė parama teikiama iš trijų finansavimo šaltinių: Valstybės biudžeto, 

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, Savivaldybės biudžeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 2015 m. visoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti užregistruoti 9675 

prašymai, patvirtinta 12589 ( iš jų 2759 dėl perskaičiavimo) sprendimai joms skirti, 155 sprendimai 

– neskirti. 

Socialinių išmokų ir kitos paramos skyrimas ir mokėjimas iš Valstybės biudžeto 2014 – 2015 

metais 

 

Išmokos pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 

Gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų, 

tūkst. Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Sunaudota lėšų, 

Eur 

 Išmokos vaikams: 1974 686,3 1868 650,4 

Valstybinės šalpos išmokos 1622 2508,6 1690 2600,5 

3.Transporto išlaidų komp.  47 7,9 49 5,7 

4. Spec. automobilių. įsigijimo 

kompensacija. 2 2,4 4 4,8 
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Socialinės paramos mokėjimas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

Savivaldybės biudžetui ir Savivaldybės biudžeto lėšų 2014 – 2015 metais 
 

Socialinės paramos pavadinimas 

2014 m.  2015 m. 

Vidutinis 

gavėjų 

 skaičius 

Sunaudota 

 lėšų, tūkst. 

Eur 

Vidutinis 

gavėjų 

skaičius 

Sunaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur 

1. Socialinė parama mokiniams   337,1  283,8 

2. Laidojimo pašalpa 432 130,1 476 144,7 

3. Piniginė socialinė parama 

nepasiturintiems (vidutinis gavėjų 

skaičius per mėnesį) 
 1482,1  1093,51 

4. Kompensacija palaikų 

pervežimui 

- - 1 2,1 

 

Įgyvendinant Socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamo mokinių maitinimo 

gavėjų skaičius, lyginant 2015 m.  su praėjusiais 2014 m., sumažėjo 14,3 proc.  2015 m. 40 proc. 

mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose. Socialinės paramos mokiniams lėšų 

mažėjimą lėmė taip pat bendro mokinių skaičiaus mažėjimas Savivaldybės ugdymo įstaigose.   

Paramos mirties atveju gavėjų skaičiaus didėjimą 10 proc. lėmė mirtingumo didėjimas 

Pasvalio rajone. 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui, kaip 

savarankiškosios vietos savivaldos funkcijos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 

19 d. sprendimu Nr. T1-12 patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Įgyvendinant šiuos teisės aktus vidutinis 

socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2015 m., lyginant su 2014 m sumažėjo 23,7 proc. Piniginės 

socialinės paramos gavėjų skaičiaus mažėjimas susijęs su Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimais, seniūnijų Socialinės paramos komisijų veikla, 

sustiprinta socialinės pašalpos gavėjų įsidarbinimo kontrole, visuomenei naudingos veiklos 

organizavimo pagerinimu seniūnijose 

Iš Savivaldybės biudžeto skiriama ir mokama kita socialinė parama: vienkartinė materialinė 

parama (pašalpos), pagalbos pinigai socialinėms paslaugoms pirkti, kompensuojamas lengvatinis 

keleivių pervežimas. Vienkartinės materialinė parama iš Savivaldybės biudžeto skiriama 

vadovaujantis Vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-204. Šių pašalpų skyrimą svarsto 

Socialinės paramos teikimo komisija. 

 

Iš Savivaldybės biudžeto 2014–2015 m. 

 

 

 

Paramos 
2014 m. 2015 m. 

pavadinimas Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta, tūkst. 

Eur 

Gavėjų 

skaičius 

Išmokėta lėšų, 

Eur 

Vienkartinė materialinė 

parama 109 12,0 96 11793 

Pagalbos pinigai 3 0,8 4 668 

Lengvatinis keleivių 

pervežimas - 43,4 - 30000 
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8.3. Socialinės paslaugos 

 

Socialinės paslaugos teikiamos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose: Pasvalio rajono paslaugų 

ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centre „Viltis,“ Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinyje, Grūžių 

vaikų globos namuose. 

 

8.3.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems 

 

Paslaugų centras savo veiklą vykdo vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 

m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-62 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro 

pagyvenusiems ir neįgaliesiems nuostatų 

patvirtinimo“. Centro struktūrą sudaro 

padaliniai: Institucinės socialinės globos 

padalinys, Pagalbos namuose padalinys, 

Dienos užimtumo padalinys. Paslaugų 

centrui išduotos Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos tris licencijos socialinei 

globai teikti (institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems 

asmenims su negalia, institucinė socialinė 

globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo 

amžiaus asmenims, socialinė globa 

suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose teikti. Įstaiga asmenims 

garantuoja saugią, gerai sutvarkytą ir tinkamą socialinės globos teikimo vietą bei aplinką. 

Institucinės socialinės globos padalinys. Organizuoja ir teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę 

globą - visumą paslaugų, kuriomis suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 

teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, vadovaudamasis 

Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planu patvirtintu Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2015-03-31 sprendimu Nr. T1-49. 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 2015 m. socialinės paslaugos suteiktos 37 asmenims. 

Priemonių plane numatytas paslaugų teikimas 35 asmenims. Socialinės globos kaina, vienam 

paslaugų gavėjui per mėnesį, nustatyta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015-03-31 sprendimu 

Nr. T1-52: senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims su sunkia negalia 623,00 Eur, senyvo amžiaus ir 

neįgaliems asmenims su negalia 530,00 Eur. Visi gyventojai gauna visas LR sveikatos draudimo 

įstatyme numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo.  

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų kaita 2014-2015 m. 

 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje 2014 m. 2015 m. 

Paslaugų gavėjų (gyventojų) skaičius metų pradžioje, 

iš jų: su sunkia negalia 

33 

6 

36 

10 

Paslaugų gavėjų (gyventojų) skaičius metų pabaigoje, 

iš jų: su sunkia negalia 

36 

10 

37 

10 

Atvyko per metus 

iš jų: su sunkia negalia 

13 

8 

11 

6 

Išvyko gyventi į kitą globos instituciją, namus 

iš jų: su sunkia negalia 

1 

1 

1 

1 

Kita (mirė) 

iš jų: su sunkia negalia 

10 

4 

9 

5 
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Kiekvienam Paslaugų gavėjui sudaromas individualus socialinės globos planas, jiems 

sudaroma galimybė pasirinkti gyvenimo būdą, atitinkantį jo socialinius, kultūrinius, religinius 

interesus, jo poreikius bei savarankiškumo lygį.  

 2015 metų duomenimis Paslaugų centro gyventojų amžiaus vidurkis - 80 metų. Vyriausiam 

98 metai, jauniausiam 38 metai (fizinė negalia). Paslaugų centre 10 gyventojų nustatytas nuolatinis 

specialiosios slaugos poreikis, 7-iems gyventojams nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros 

poreikis, 9 gyventojai turi fizinę negalią ir juda invalido vežimėlio pagalba.  

Pagalbos namuose padalinys. Organizuoja ir teikia dienos socialinę globą asmens namuose - 

visumą paslaugų, kuriomis suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikiama 

kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens namuose dienos metu. 

2015 metais dirbo 28 lankomosios priežiūros darbuotojos, kurios teikė paslaugas asmens 

namuose ir 1 pagalbos namuose padalinio vadovas – vyriausiasis socialinis darbuotojas organizavo 

paslaugas namuose. Priemonių plane buvo numatyta 2015 metais pagalbos į namus paslaugų 

suteikti 170 asmenų. 2015 metus pagalbos į namus paslaugas gavo 173 Paslaugų gavėjai (iš jų 17 

asmenų mirė, 17 atsisakė pagalbos į namus paslaugų). Metų eigoje 3 pagalbos į namus gavėjai, 

pablogėjus jų sveikatos būklei pervesti į dienos socialinę globą namuose. 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos. Ši paslauga finansuojama iš valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų asmenims su sunkia negalia ir Europos sąjungos lėšų, pagal įgyvendinamą 

projektą „Pasvalio rajono integruotos pagalbos namuose paslaugų teikimo modelis“. Projekto metu 

iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., slaugos paslaugos teikiamos nemokamai, asmuo mokėjo tik už globos 

paslaugas. Paslaugos buvo teikiamos 25 asmenims nuo 2 iki 7 val. per dieną asmens namuose. 

Paslaugos teikiamos darbo dienomis. Už 2015 m. dienos socialinės globos paslaugų asmens 

namuose teikimą paslaugų gavėjai į Paslaugų centrą sumokėjo 7889,46 Eur. Paslaugos kaina 2015 

metams patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, asmeniui 417,00 Eur mėnesiui. 

Transporto paslaugos. Transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl 

negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 

naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto paslaugos Pasvalio rajono 

gyventojams teikiamos, pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. 

Techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems organizavimas. Technines pagalbos priemones 

gaunamos iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Panevėžio skyriaus, pagal teikiamas Paslaugų centro paraiškas. Per ataskaitinį laikotarpį išduota, 

541 vnt. įvairių techninių pagalbos priemonių. 

Būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. 2015 metais būstai pritaikyti 2 

rajono asmenims, turintiems labai ryškius judėjimo sutrikimus. Būstai pritaikyti naudojant 80 

procentų valstybės biudžeto ir 20 procentų savivaldybės biudžeto būsto pritaikymo neįgaliesiems 

programos lėšų.  

Dienos užimtumo padalinys. Organizuoja ir teikia sociokultūrines paslaugas, maitinimo 

paslaugas, vykdo ir organizuoja darbinę bei švietėjišką veiklą. 

Sociokultūrinės paslaugos - metodiškai organizuota veikla, ji yra priskiriama bendrųjų 

socialinių paslaugų sričiai. 2015 metais sociokultūrinėmis paslaugomis naudojasi 103 lankytojai, 

šiomis paslaugomis naudojasi ir nuolatinai Paslaugų centre gyvenantys gyventojai. 

 

Masažo paslaugų organizavimas 2014-2015 m. 

 

Metai Procedūrų skaičius Gautos lėšos už masažo paslaugas 

2014 1978 3565,0 Eur 

2015 1821 3659,60 Eur 
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Skalbyklos paslaugos 2014-2015 m. 

 

Metai Viso 

išskalbta 

skalbinių 

(kg.) 

Išskalbta 

skalbinių (kg.) 

Centro 

gyventojams 

Išskalbta skalbinių 

(kg.) rajono 

gyventojams ir 

įstaigoms 

Gautos lėšos už 

mokomas 

skalbimo 

paslaugas 

Patirtos 

sąnaudos  

2014 25076,60 14710,00 10366,60 13831,3 Eur 20312,3 Eur 

2015 23584,35 14176,00 9408,35 12735,37 Eur 24625,09 Eur 

 

Reklamos ir kiti darbai 2014-2015 m. 

 

Metai Priimta užsakymų Gautos lėšos už atliktus darbus 

2014 41 5048,15 Eur 

2015 29 2601,85 Eur 

 

 

8.3.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ 

 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centras „Viltis“  įsteigtas 

Pasvalio rajono savivaldybės 1999 m. birželio 

7 d. sprendimu Nr. 245. Įstaigos veiklos 

tikslai: teikti dienos socialinės globos ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas 

suaugusiems asmenis su negalia. Užimtumo 

centre teikiamos dienos socialinės globos 

institucijoje paslaugos nuo 3 val. per dieną iki 

5 dienų per savaitę ir trumpalaikės socialinės 

globos institucijoje paslaugos iki 5 parų per 

savaitę neterminuotai. Paslaugos teikiamos 

įvertinus paslaugų gavėjų poreikius, 

savarankiškumo lygį ir sudarytus 

individualius socialinės globos planus. Pasvalio mieste Centro paslaugų gavėjų gyvena– 10, rajono 

seniūnijose – 19.  

Dienos socialinė globa institucijoje 
 

Pavadinimas 

 

2014 m. 2015 m. 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų 

gavėjų (gyventojų) skaičius metų pradžioje,   

iš jų: su sunkia negalia 

13 

 

12 

16 

 

13 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų 

gavėjų (gyventojų) skaičius metų pabaigoje,   

iš jų: su sunkia negalia 

16 

 

13 

17 

 

13 

Atvyko per 2014 ir 2015 metus 

iš jų: su sunkia negalia 

3 

1 

1 

 

Dienos socialine globa metų pradžioje naudojosi 16 paslaugų gavėjų, metų pabaigoje - 17 

paslaugų gavėjų (13 paslaugų gavėjų su sunkia negalia). 2015 m. suteikta 3033 dienos socialinės 

globos paslaugų. Vienam paslaugų gavėjui vidutiniškai tenka 178,4 paslaugų.  
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Užimtumo centre trumpalaikės socialinės globos paslaugomis 2015 metų pradžioje 

naudojosi 13, iš jų 9 su sunkia negalia, metų pabaigoje 12, iš jų 8 su sunkia negalia paslaugų 

gavėjų. 2015 m. suteikta 2526 trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Vienam paslaugų gavėjui 

vidutiniškai tenka 194 paslaugų per metus. 

 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas 
 

Pavadinimas 

 

2014 m. 2015 m. 

Trumpalaikės socialinės globos  institucijoje 

paslaugų gavėjų skaičius metų pradžioje,   

iš jų: su sunkia negalia 

14 

 

10 

13 

 

9 

Trumpalaikės socialinės globos institucijoje 

paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje,   

iš jų: su sunkia negalia 

13 

 

9 

12 

 

8 

 

Finansavimo šaltiniai 

 

Eil.Nr

. 

Finansavimo šaltiniai  

2015 m. Eur 

 

1.  Savivaldybės biudžeto  42700 

2.  Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų: 

 
143500 

 

3.  Spec. programos lėšos 

(mokestis už paslaugas) 
25800 

 

4. Kitų finansavimo šaltinių (labdara ir pan.) 100 

  

Iš viso gauta 

 

212100 

 

2015 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio 

120,56 Eur, 2015 m. išleista 338,40 Eur. Liko nepanaudota 233,09 Eur.  

 

 

 Gautų asignavimų 2015 m. panaudojimas pagal teikiamos socialinės globos rūšis (Eur) 

 

Eil

.Nr

. 

Socialinės globos 

rūšis 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

Valstybės 

biudžeto 

tikslinės 

dotacijos  

Savivaldybės 

biudžetas 

Spec. 

programos 

lėšos 
(mokestis už 

paslaugas) 

Iš viso 

 

1. 

 

 

Dienos socialinė globa 

 

17 

13 su sunkia 

negalia 

 

79989 

 

18479 

 

12092 

 

110560 

 

2. 

 

Trumpalaikė socialinė 

globa 

 

13 

8 su sunkia 

negalia 

 

 

63535 

 

 

24173 

 

 

13693 

 

 

101401 

 Viso: 30 143524 42652 25785 211961 
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Gautų asignavimų panaudojimas pagal išlaidų rūšis (Eur) 

       

Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

pavadinimas 

                                      2015 m. Eur  
Savivaldybės 

biudžeto 
Valstybinės funkcijos Spec. programos lėšos 

(mokestis už paslaugas) 

1.  Darbo užmokestis 15892 80750 15373 

2.  VSDF įmokos 4987 25017 4440 

3.  Šildymas    

4. 

 

Maitinimas 1102 10216 803 

 

5. Elektra 

(šildymas) 

3700 6800 100 

6. Šaltas vanduo 421 292 368 

7. Ryšių paslaugos 1560   

8. Kitos prekės 4779 7258 3220 

9. Transportas 1355 8635 55 

10. Medikamentai 25 150  

11. Kitos paslaugos 2116 1021 934 

12 Spaudiniai   157 

13. Kvalifikacijos 

kėlimas 

230 615 335 

14 Pastato remonto 

darbai 

3410   

15. Socialinė parama 

pinigais 

 

650   

16. Materialus turtas 2425   

17. Viešieji darbai  2770  

 viso išlaidų pagal 

išlaidų rūšis: 
42652 143524 25785 

Iš viso išlaidų: 211961 

 

2015 m. įstaigos išlaidos 13056 Eur didesnės nei 2014 m. Pastato remontui skirta 3410 Eur, 

įsigyta materialaus turto už 2425 Eur, 920 Eur padidėjo maitinimo išlaidos, 930 Eur padidėjo 

išlaidos kvalifikacijos kėlimui, 450 Eur padidėjo kitų paslaugų išlaidos, 8307 Eur padidėjo išlaidos 

prekėms. 2015 m. 3386 Eur sumažėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir VSDF įmokos. 

 

8.3.3. Grūžių vaikų globos namai 

 

Grūžių vaikų globos namai – tai socialinių paslaugų įstaiga, turinti struktūrinį padalinį – 

Šeimos krizių centrą. Įstaigos paskirtis – teikti 

globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas 

be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems 

nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba 

laikinai globos namuose apgyvenantiems vaikams 

tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba 

globos (rūpybos) nustatymo klausimas ir suteikti 

specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems 

socialinės rizikos šeimų nariams ir jų vaikams 

krizių atvejais. 

Globos namuose teikiamos bendrosios 

paslaugos. Tai apgyvendinimo, maitinimo 
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organizavimo, aprūpinimo apranga ir avalyne, sveikatos priežiūros organizavimo, kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, 

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos bei specialiosios paslaugos 

(trumpalaikė ir ilgalaikė) globa vaikams. 

2015 m. įstaigos veikla pradėta organizuoti šeimynų principu. Įsteigtos dvi šeimynos, 

kuriose gyvena 8-12 vaikų. Vaikai šeimynose apgyvendinami pirmiausia atsižvelgiant į jų 

giminystės ryšius – siekiama, kad šeimynose pirmiausia apsigyventų broliai ir seserys. 

Per 2015 metus į globos namus atvyko 34 vaikai. Visų vaikų paėmimo priežastys panašios: 

nepriežiūra, fizinis ar psichologinis smurtas, tėvų girtavimas, prastos gyvenimo sąlygos, vaikai 

nelanko mokyklos, tėvų ligos, tėvų mirtis, atsisakius globėjams. Per metus išvyko 31 vaikas. 

Globojamų vaikų amžius – nuo gimimo iki 18 metų. Globos namuose gyvenantys vaikai 

mokosi Vaškų vidurinėje mokykloje, Grūžių pradinio ugdymo skyriuje, Joniškėlio Igno Karpio 

žemės ūkio ir paslaugų mokykloje, Pasvalio specialiojoje mokykloje. Toliau mokosi Radviliškio  

profesijos mokymosi centre bei kitose profesinėse mokyklose, Panevėžio profesinio rengimo centre. 

 

Gauti asignavimai.  

Eil. 

Nr. 

 

 

 

2015 m. (tūkst. Eur) 

1.  Iš savivaldybės biudžeto 225,8 

2.  Iš valstybės biudžeto (globos (rūpybos) išmoka 39,4 

3. Iš savivaldybės biudžeto projektams 0,9 

4. Iš valstybės biudžeto projektams  

5.  Surinkta iš gyventojų (lankytojų) už mokamas 

socialines paslaugas: 
0,2 

6. Kitų finansavimo šaltinių (2 % GPM, parama ir pan.) 1,7 

7. Pajamos už suteiktas paslaugas (maitinimo, transporto 

paslaugos) 

2,5 

Iš viso: 270,5 

 

2015 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 2 procentus GPM – 163,08 Eur, 1500 

Eur iš UAB „Nissen Farm“. 2015 m. išleista 1408,66 Eur, liko nepanaudota 1528,72 Eur paramos.  

2015 m. buvo gauti 3 savivaldybės finansuoti projektai: „Lietuva – šalis mana“ – 150 Eur, 

„Jaunasis daržininkas“ – 150 Eur, „Sveikas kūnas – sveika siela“ – 550 Eur. 

Iš gyventojų už mokamas socialines paslaugas surinkta 212 Eur, už suteiktas maitinimo, 

transporto paslaugas surinkta 2527,80 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos Grūžių vaikų globos namų 

išlaikymui. 

Šeimos krizių centre per 2015 m. buvo suteiktos socialinės priežiūros paslaugos 6 

socialinės rizikos šeimoms. Socialinės priežiūros paslaugomis pasinaudojo 27 gavėjai.  

 

8.4. Socialinis būstas 

 

Per 2015 metus gauti 29 šeimų (asmenų) prašymai įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. 2015 m. gruodžio 31 d. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose buvo įrašyta 100 asmenų ar šeimų (224 asmenys): iš jų jaunų 

šeimų sąraše – 26 (66 asmenys), neįgalių, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar 

jos įgalioto institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų – 

15  (25  asmenys), asmenų auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 14  (61  asmuo), likusių be 



 50 

tėvų globos asmenų – 3 (4  asmenys), bendrajame sąraše – 40  (61  asmuo), socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą yra įrašytos – 2 (7  asmenys). 

Per 2015 metus socialiniuose būstuose buvo apgyvendintos aštuonios šeimos. 2015 m. 

užbaigtas projektas ,,Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“. Projekto veiklos 

apėmė pastato, esančio Pasvalio mieste, Nepriklausomybės g. 79, rekonstrukciją ir pritaikymą 

socialiniam būstui. Įgyvendinant projektą įrengti 8 socialiniai butai, kurių bendrasis plotas 402,38 

kv. m, 20 asmenų aprūpinti socialiniu būstu.  

  

IX. ŠVIETIMO VEIKLA 

 

 Pagrindinis savivaldybės švietimo veiklos tikslas, nustatytas Savivaldybės strategijos 

dokumentuose, yra užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis 

visą gyvenimą. Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų kokybę, reikia sudaryti visiems vienodas 

mokymo ir mokymosi sąlygas. Pasvalio rajono savivaldybėje, 2015 metais organizuojant ir vykdant 

švietimo veiklą, buvo orientuotasi į šių tikslų įgyvendinimą:  

diegti ir tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, 

užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną; 

sudaryti prielaidas efektyviai jaunimo politikos problemų sprendimo planų įgyvendinimo 

stebėsenai ir užtikrinti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo 

galimybes; 

2015 metais visose Savivaldybės mokyklose vykdyti 4 ir 8 klasių mokinių standartizuoti 

testai. Mokyklos gavo išsamią informaciją apie mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio 

pažinimo (4 kl.) matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų (8 kl.) 

pasiekimus.  

 

2015 m. Pasvalio rajono savivaldybėje veikė finansiškai savarankiškų 18 švietimo 

įstaigų: 
 

Eil

. 

Nr. 

Mokykla 

Padaliniai 

Pradinio ugd. 

sk. 

Pagrindinio 

ugd. sk. 

Daugiafunk

ciai centrai 
Kiti skyriai 

1. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija 

Mikoliškio Pušaloto Deglėnų 

Meškalauki

o 

Nakiškių 

Norgėlų 

Švobiškio 

 

2. Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija 

   Suaugusiųjų 

mokymo 

3. Pumpėnų gimnazija Rinkūnų   Kalno 

ikimokyklinio 

ugdymo 

4. Saločių Antano Poškos 

vidurinė mokykla 
(nuo 2015-09-01 – pagrindinė 

mokykla) 

Namišių  Dagių 

Puškonių 

Saločių 

Žadeikonių 

 

5. Vaškų gimnazija Grūžių    

6. Daujėnų pagrindinė 

mokykla 

Kriklinių    

7. Krinčino Antano 

Vienažindžio pagrindinė 

mokykla 

  Gulbinėnų  

8. Pajiešmenių pagrindinė   Kraštų  
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mokykla Raubonių 

9. Pasvalio Lėvens pagrindinė 

mokykla 

 Ustukių 

Valakėlių 

  

10. Pasvalio Svalios pagrindinė 

mokykla 

Tetirvinų    

11. Narteikių mokykla-darželis 

,,Linelis“ 

   Joniškėlio 

ikimokyklinio 

ugdymo 

12. Pasvalio lopšelis-darželis 

,,Liepaitė“ 

    

13. Pasvalio lopšelis-darželis 

,,Eglutė“ 

   Mikoliškio 

ikimokyklinio 

ugdymo 

14. Pasvalio lopšelis-darželis 

,,Žilvitis“ 

    

15. Pasvalio specialioji 

mokykla 

    

16. Pasvalio muzikos mokykla    Dailės skyrius 

17. Pasvalio sporto mokykla     

18. Švietimo pagalbos tarnyba    Saugusiųjų 

švietimo 

skyrius 

Žadeikių 

Bernardo 

Brazdžionio 

edukacinis 

centras 

  6 3 12 7 

 

Per pastaruosius ketverius metus smarkiai sumažėjo mokinių skaičius: 2015 m. rugsėjo 1 d. 

duomenimis, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 3034 mokiniai, t.y. 213 mokinių 

mažiau negu 2014 m. (2014 m. – 3247). Pasvalio m. bendrojo ugdymo mokyklose mokinių 

sumažėjo 91 (neskaičiuojant Pasvalio specialiosios mokyklos ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

Suaugusiųjų mokymo skyriaus): 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis buvo 1334 mokiniai, o 2014 m. 

rugsėjo 1 d.  –1425 mokiniai.  

Mokinių ir vaikų skaičiaus mažėjimas turi įtakos klasių komplektų skaičiui. Lyginant su 

2014 m., klasių komplektų sumažėjo 8 (2014 m. buvo 179; 2015 m. – 171). Nauja ikimokyklinio 

ugdymo grupė atidaryta Pumpėnų gimnazijoje 
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Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metais bendruoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. 

sprendimu Nr. T1-1, 2015 metais buvo tęsiama Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarka. Akreditavus vidurinio ugdymo programą, gimnazijomis tapo: nuo 2015 

m. sausio 1 d. Pumpėnų vidurinė mokykla; nuo 2015 m. balandžio 1 d. – Vaškų vidurinė mokykla. 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Pasvalio darželis-mokykla ,,Liepaitė“ pertvarkyta į lopšelį-darželį, 

Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla – į pagrindinę mokyklą, uždarytas Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos Žilpamūšio pradinio ugdymo skyrius. Įsteigti du daugiafunkciai centrai – nuo 

2015 m. sausio 1 d. – Meškalaukio, nuo 2016 m. sausio 1 d. – Žilpamūšio.  

Pasvalio rajone veikia dvylika daugiafunkcių centrų prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos, Saločių Antano Poškos, Krinčino Antano Vienažindžio, Pajiešmenių pagrindinių 

mokyklų – Deglėnuose, Dagiuose, Gulbinėnuose, Kraštuose, Nakiškiuose, Norgėluose, Puškonyse, 

Raubonyse, Švobiškyje, Žadeikoniuose, Saločiuose, Meškalaukyje. Vaiko dienos centrai veikia 

Pasvalyje prie ,,Carito“ organizacijos ir Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos, ir prie Krinčino šv. 

Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. 

Suaugusieji įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turi galimybę Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. 2015-2016 m. mokosi 16 klausytojų.  

 

9.1. Neformalusis vaikų švietimas 

 

 Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais.  

Muzikinius ir meninius gebėjimus 

mokiniai gali ugdyti Muzikos mokykloje ir jos 

Dailės skyriuje. 2015-2016 m.m. mokyklą lanko 

303 mokiniai; iš jų Dailės skyrių – 58. Vyksta 

nuolatinės Dailės skyriaus mokinių parodos 

Pasvalio krašto muziejuje, Pasvalio kultūros 

centre, Pasvalio rajono savivaldybėje.  

Mokykloje dirba 26 mokytojai, iš jų 2 turi 

eksperto, 9 turi mokytojo metodininko, 11 

vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas, 4 mokytojo kvalifikacines kategorijas. 

Mokykloje veikia šie mokomieji kolektyvai: 

Kolektyvo pavadinimas Vadovas Ugdytinių skaičius 

Jaunučių choras Daiva Garlauskienė 45 

Jaunių choras Rimvydas Mitkus 41 

Vokaliniai ansambliai (2) Daiva Garlauskienė,  

Inga Grigonienė 

12 

6 

Akordeonų orkestras Elona Rodžienė 25 

Pučiamųjų instrumentų orkestras Evaldas Kondrotas 20 

Kanklių ansamblis Bronė Petrauskienė 6 

 „Dainuok su karaoke“ Inga Grigonienė 11 

 „Muzikos raštas ir IKT“ Jonas Lapėnas 7 

 „Muzikuoju su draugais“ Elona Rodžienė 12 

„Jaunieji animatoriai“  Aldas Pleiris 27 

  Iš viso: 212 

 

Visiems mokiniams mokykloje sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiuose konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose, kuriuose jie puikiai reprezentavo mokyklą, miestą, šalį: tarptautiniuose 

konkursuose Kroatijoje, Lietuvoje 9 mokiniai tapo laureatais ir diplomantais. Respublikiniuose 
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konkursuose 21 mokinys laimėjo prizines vietas. Daugiausia apdovanojimų įteikta akordeono 

skyriaus mokiniui Dominykui Dulevičiui, fortepijono skyriaus mokinei Gabrielei Kavaliauskaitei, 

saksofono skyriaus mokiniams Danieliui ir Adomui Bernotams bei Gajui Garalevičiui. Dailės 

skyriaus mokinė Fausta Langaitė III Tarptautinės grafinės miniatiūros konkurse Panevėžyje laimėjo 

III vietą. Jaunių ir jaunučių chorai respublikiniuose konkursuose-festivaliuose pelnė II laipsnio 

diplomus, akordeonininkų orkestras sėkmingai pelnė prizines vietas Tarptautiniame akordeonistų 

konkurse Vilniuje, laimėta III vieta. Pučiamųjų orkestras sukvietė regiono orkestrus į renginį „Dūdų 

fiesta“, koncertavo rajone organizuojamuose renginiuose.  Mokyklos meniniai kolektyvai ir 

individualūs mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose projektuose, valstybės šventėse.  

Mokykla bendradarbiauja su Pasvalio krašto muziejumi, Mariaus Katiliškio viešąja 

biblioteka, Pasvalio kultūros centru, rajono ugdymo įstaigomis. 2015 metais sudarytos sutartys su 

rajono seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis bendriems renginiams, jaunimo užimtumo klausimais. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo aspektu bendradarbiaujame su Pasvalio rajono suaugusiųjų 

švietimo skyriumi. 

Dailės skyrius. Pasvalio Muzikos mokyklos dailės skyrius atidarytas 1992 metais. Dailės 

skyrių lanko 58 mokiniai. Skyriuje dirba trys 

mokytojai – metodininkai: Nerutė Čiukšienė, 

Erika Andriūnaitė, Aldas Pleiris. Dailės skyriaus 

mokiniai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, 

respublikinėse, apskrities ir rajone rengiamose 

parodose ir konkursuose .Mokinių darbai 

eksponuojami nuolat veikiančioje mokyklos 

dailės galerijoje. Gražia tradicija tapo Dailės 

skyriaus absolventų baigiamųjų darbų parodos - pristatymai Pasvalio krašto muziejuje.  

9.2. Jaunimo politikos įgyvendinimas 

Rajono jaunimo politiką formuoja veikli Pasvalio rajono Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo 

organizacijų susivienijimas ,,Apskritas stalas“, Skautų, Ateitininkų, Jaunųjų šaulių, Vileišiečių, 

Maironiečių organizacijos, Mokinių parlamentas, Jaunuomenės eucharistinis sambūris ,,Juventus“, 

jaunųjų matematikų mokykla ,,Rokunda“, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, Mokyklų mokinių 

tarybos, LŠS Panevėžio 5-osios šaulių rinktinės 

Pasvalio 7-oji kuopa, jaunimo grupės ,,Marabu“, 

,,Kultūrų ambasada“, jaunimo organizacija 

,,Darbas“. Jaunimo organizacijos ir judėjimai, 

jaunimo grupės prie kaimo bendruomenių ir 

daugiafunkcių centrų teikia jaunimo iniciatyvų 

projektus, vykdo akcijas, organizuoja 

įvairiausius renginius, diskutuoja ir teikia 

siūlymus 

2015 m. vykdytas Jaunimo problemų 

sprendimo Pasvalio rajono savivaldybėje 2013-

2018 metų planas.  

2015 m  Savivaldybės jaunimo reikalų 



 54 

taryba skelbė Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo konkursą. Rajono 

jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos pateikė 28 paraiškas.Visi dalinai finansuoti projektai 

buvo įgyvendinti. Projektams įgyvendinti išleista 8700 Eur. 

Pasvalio rajono savivaldybėje veikia 23 jaunimo organizacijos. 2015 m. susibūrė 5 naujos 

organizacijos ( jaunųjų konservatorių lyga, Pajiešmenių Brass, Norių kaimo bendruomenės jaunimo 

,,Mes ateinam”, Žilpamūšio kaimo bendruomenės jaunimo ,,Prisijunk”, Grūžių krašto jaunimo 

grupė). 

Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo 

koordinavimo komisija 2015 metams paskelbė projektų konkursą. Parengta Savivaldybės vaikų ir 

jaunimo socializacijos programa 2015 m.  

2015 metų vasarą Pasvalio rajone veikė 20 vaikų vasaros poilsio stovyklų. Jose dalyvavo 

660 vaikų ir jaunimo. Dirbo 59 pedagogai, 6 sveikatos priežiūros specialistai, 17 savanorių. Vaikų 

ir jaunimo vasaros socializacijos projektų įgyvendinimui panaudota 11320 eurų, 5800 eurų skirta 

Savivaldybės biudžete. 

  Veikia Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo komisija prie Pasvalio teritorinės 

Darbo biržos. Rengiami susitikimai diskusijos 

su verslininkais, vyksta išvažiuojamieji 

posėdžiai - diskusijos su jaunais žmonėmis. 

Komisija sušaukė 8 posėdžius, kuriuose 

nagrinėti klausimai dėl darbo su niekur 

nedirbančiais, nesimokančiais, mokymuose 

nedalyvaujančiais (NEET) jaunais žmonėmis 

ypatumo, dėl Jaunimo situacijos darbo rinkoje, 

dėl priemonių jaunimo verslumo srityje, 

Pasvalio rajono Jaunimo garantijų iniciatyvos 

komisijos ir Karjeros koordinatorių bendrų 

veiksmų gerinant Jaunimo garantijų iniciatyvų 

įgyvendinimą rajone. 

2015 m. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Atrask save“. Šis projektas padeda jaunimui 

lengviau integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką ir visuomenę. Surengtas VšĮ ,,Versli Lietuva“, 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos ir Jaunimo garantijų iniciatyvų komisijos renginys – simuliacinis 

žaidimas ,,Verslo idėjų konkursas ,,Rinkos užkariavimas“. 

2015 metų rugsėjo 10 d. duris Pasvalyje atvėrė Jaunimo darbo centras prie Darbo biržos – 

visiems jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, 

neturi užimtumo, čia sudarytos puikios sąlygos 

gauti informavimo ir konsultavimo paslaugas, 

atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius ir 

galimybes. Šiuolaikiškas centras, kuriame 

jaunimas visada laukiamas, išklausomas, 

ieškoma įvairių užimtumo ir savirealizacijos 

galimybių. 

Pasvalio Petro Vileišio, Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Pumpėnų 

gimnazijose suburtos mokyklinės mokomosios 

bendrovės. 

Rajone veikia 10 Profesijos 

informavimo centrų. Dar vis aktuali jaunimo nedarbo problema. 2015 m. registruoti Darbo biržoje 

296 jauni bedarbiai. Jaunimo nedarbas sudaro 6 proc. 65 jauniems žmonėms suteiktos galimybės 

dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. 

2015 metų vasario 11 d. surengta Jaunimo savivaldos diena Savivaldybėje. Jaunimas 

aktyviai įsijungė į akciją ,,Darom“. 
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9.3. Kūno kultūros ir sporto plėtojimas 

Sporto mokyklos pagrindinė veikla apima platų sportinės veiklos spektrą – nuo jaunųjų 

sportininkų, kurie dar tik susipažįsta su sporto pasauliu, iki suaugusiųjų, kurie rungtyniauja 

organizuojamose sportinėse varžybose.  

2015 metų pagrindiniai tikslai ir uždaviniai: 

- užtikrinti kokybišką kūno kultūros ir  sporto veiklos įgyvendinimą; 

- užtikrinti ugdymo kokybę bei sukurti ir puoselėti mokyklos tradicijas. 

Sporto mokykloje kultivuojamos aštuonios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, 

lengvoji atletika, boksas, dviračių sportas, dziudo ir plaukimas. Darbas vyko 34 grupėse, kuriose 

sportavo 387 moksleiviai; iš jų 144 rankininkai, 61 lengvaatletis, 48 krepšininkų, 31 boksininkas, 

36 futbolininkai, 10 dziudo, 9 dviratininkai ir 48 mokiniai lankė plaukimo užsiėmimus.  
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Mokinių skaičius Sporto mokykloje
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Mokykla organizuoja ir vykdo tęstinius projektus: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės 

(vadovas sporto organizatorius Vidmantas Kazlauskas), vaikų ir jaunimo socializacijos programa 

„Rankininkų vasara“(projekto vadovas Arvydas Daugis, ); Pasvalio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sportas – mūsų sveikata“ 

(projekto vadovė Diana Vanagienė). Projekte „Sportas-mūsų sveikata“ įvykdyti 8 renginiai projekto 

dalyviams.  

Sporto mokykla organizavo ir vykdė Lietuvos mokyklų žaidynes (atsakingas mokytojas 

Artūras Čekanauskas), dalyvavo respublikinėse moksleivių sporto žaidynėse, „Sportas visiems“ 

(atsakingas sporto organizatorius Vidmantas Kazlauskas), rengė populiariausių sporto šakų Pasvalio 

rajono pirmenybes, tradicinį rankinio festivalį ir respublikines „MINI“ rankinio varžybas, 

„Aukštaitijos taurės“ lengvosios atletikos varžybas, bokso ir futbolo turnyrus; vyko įvairūs bėgimai 

ir kitos varžybos.  

Perspektyviausi ir geriausi rajono sportininkai dalyvauja Lietuvos Sporto mokyklų 

moksleivių  pirmenybėse,  jaunučių žaidynėse.  

 

Ugdymo rezultatai 

 

Rankinis. 

Mergaičių rankinio komanda 2003 m. g. 

treniruojama mokytojos Gintos Kairienės iškovojo 

pirmą vieta  Lietuvos rankinio pirmenybėse. 

Jaunių vaikinų komanda treniruojama Arvydo Daugio 

ir Otilijaus Tito užėmė antrą vietą Lietuvos jaunių 

pirmenybėse.  

Pagal pasiektus visų amžiaus grupių rezultatus 
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Pasvalio sporto mokykla užėmė 5 vietą tarp Lietuvos sporto ugdymo įstaigų. Sportininkas Lukas 

Vanagas „GenerationHandball“ turnyre Danijoje su Lietuvos jaunimo rinktine tapo turnyro 

nugalėtoju ir buvo pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju. Jaunių ir jaunimo rinktinių kandidatai: 

M. Tekutis, T. Valiulis, L. Gurskis ir E. Baranauskas.  

2015 M. Lietuvos jaunių žaidynėse Pasvalio vaikinų rankinio komanda iškovojo pirmąją 

vietą (mokytojas OtilijusTitas). 

Boksas. 

Lietuvos jaunučių čempionate atitinkamose svorio kategorijose (mokytojai Stasys 

Balčiauskas, Virgilijus Stapulionis) iškovotos dvi I vietos, dvi II vietos ir dvi III vietos.  

Lietuvos jaunių čempionate atitinkamose svorio kategorijose iškovotos dvi I vietos 
Lietuvos jaunių bokso čempionate rajonų tarpe atitinkamose svorio kategorijose iškovota 

viena I vieta, viena II vieta ir viena III vieta.  

Lietuvos jaunimo bokso čempionate atitinkamose svorio kategorijose iškovotos keturios I 

vietos ir dvi II vietos ir viena III vieta. Tokio rezultato bokso sporte dar nebuvo pasiekta. 

Taip pat 2015 metais Pasvalio Sporto mokyklos bokso salėje organizuota: Lietuvos 

suaugusiųjų ir jaunimo pirmenybės rajonų tarpe, Tarptautinis Antano Matulo vardo turnyras, 

draugiški turnyrai su užsienio šalių ir Lietuvos miestų bei rajonų boksininkais. 

Viso dalyvauta 50 bokso varžybų Lietuvoje ir užsienyje. 

Lengvoji atletika. 

Sportininkas Algirdas Strelčiūnas (mokytojas Evaldas Žilys)- Lietuvos lengvosios atletikos 

jaunių rinktinės narys; Europos olimpinio jaunimo festivalio dalyvis; Lietuvos Jaunių žaidynių ir 

pirmenybių, jaunučių pirmenybių nugalėtojas; Lietuvos penkiolikmečių šuolio į tolį rekordininkas. 

Dalyvavo Baltijos jūros šalių žaidynės, kur tolio rungtyje iškovojo I vietą. 

Sporto mokyklos auklėtiniai Gabija Čeponytė (mokytojas  Evaldas Žilys) Lietuvos vaikų 

pirmenybėse iškovojo III vietą (b/b);  Lukas Stankevičius-Lietuvos jaunučių žiemos pirmenybės 

užėmė II vietą (1000 m. bėgimo rungtyje). 

Gabija Žižmantaitė, treniruojama mokytojo Kęstučio Mačėno,- Lietuvos vaikų pirmenybių 

čempionė (kamuoliuko metimas); Austėja Mitkutė, 300 m. bėgimo rungtyje tapo Lietuvos vaikų 

čempionato prizininke; Neringa Gedaminskaitė, Lietuvos jaunimo iki 23 metų rinktinės narė, šuolio 

į tolį rungtyje- Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionato prizininkė. 

Neatsilieka ir mokiniai, užsiimantys futbolo, krepšinio, dziudo, plaukimo bei dviračių 

sportu, dalyvaudami  turnyruose, draugiškose varžybose. Lietuvos Respublikos moksleivių dziudo 

pirmenybėse 2015 metais iškovotos dvi III vietos (mokytoja Daiva Arbatavičiūtė). 

Jaunieji plaukikai 2015 metais dalyvavo 3 draugiškose varžybose (mokytojai Paulius 

Suveizdis ir Tadas Bulkė). Geriausias metų rezultatas-Atvirose Panevėžio miesto vaikų plaukimo 

pirmenybės 50 m.18/st, 2005 m. g. mergaitės užėmė II vietą. 

Lietuvos mokyklų žaidynės 

2015m. Lietuvos mokyklų žaidynių Pasvalio rajono etape vyko 29-ios įvairių sporto šakų 

varžybos, kuriose dalyvavo apie 800 mokinių. Geriausiai respublikinėse žaidynėse sekėsi Pasvalio 

Lėvens pagrindinės mokyklos berniukų komandai futbolo varžybose ir Pasvalio Svalios pagrindinės 

mokyklos berniukų komandai kvadrato varžybose, kurios finaluose užėmė trečias vietas. Pasvalio 

rajonas, su 1335,5 taškais, bendroje įskaitoje užėmė 12-ą vietą (tarp 30 rajonų).  

2015 Lietuvos mokinių jaunių žaidynės. 

Pasvalio rajono sportininkai 2015 m. Lietuvos jaunių žaidynėse trečioje rajonų grupėje 

surinkę 4051,9 taškus užėmė 7 vietą. Daugiausiai 1163,27 taškų iškovoję lengvaatlečiai (mokytojai  

K. Mačėnas,  E. Žilys ir Z. Balčiauskas) bendroje įskaitoje užėmė 31 vietą; boksininkai, surinkę 

1000 taškų–13 vieta (mokytojas S. Balčiauskas),  rankinis merginos 192,31 taškai 11-12 vieta 

(mokytoja G. Kairienė);  dziudo– 62,5 taškai, 32 vieta (mokytoja  D. Arbatavičiūtė); dviračiai – 

58,82 taškai, 17 vieta (mokytojas A. Daubaras). Geriausiai sekėsi vaikinų rankinio komandai, kuri, 

surinkusi 1000 taškų, iškovojo aukso medalius ir užėmė I vietą (mokytojas O.Titas). 
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Sportas Pasvalio rajono seniūnijose 

 
Sporto mokykloje dirba 9 sporto 

organizatoriai  

Rajone organizuojamos krepšinio, rankinio, 

tinklinio, veteranų krepšinio, salės ir 8x8 futbolo, 

lauko teniso rajono pirmenybės. 

 2015 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse 

buvo vykdomos, tinklinio, stalo teniso, futbolo, 

šaškių, krepšinio, svarsčių kilnojimo, virvės 

traukimo ir paplūdimio tinklinio varžybos, kuriose 

dalyvavo apie 420 dalyvių.  

Rajono krepšinio pirmenybėse buvo 

žaidžiama dvejose lygose kur savo jėgas išbandė 

15 komandų Rajono gyventojų tarpe vyko tritaškių konkurso varžybos; Pasvalio miesto šventės 

metu- veteranų futbolo turnyras, kuriame 

dalyvavo keturios komandos; padėta 

organizuoti ir pravesti Neįgaliųjų sporto 

šventę. Rajono seniūnijose buvo vedamos 

įvairios vidaus varžybos, Kalėdiniai ir 

Velykiniai krepšinio turnyrai, stalo teniso, 

smiginio, šaškių, šachmatų, baudų mėtymo 

varžybos, krepšinio 3x3 bei futbolo 7x7 

varžybos. Buvo organizuojamos įvairios 

kaimo bendruomenių sporto ir meno šventės. 

Dalyvauta XII Seniūnijų sporto žaidynių 

zoninėse varžybose Utenoje. 

 

 

X. SVEIKATINIMO VEIKLA 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina dvi viešosios 

sveikatos priežiūros įstaigos – Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centras ir Pasvalio ligoninė 

bei Savivaldybės biudžetinė įstaiga Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. 

 

 

10.1. Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centras 

 

Pirminę asmens sveikatos priežiūrą 

Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centras ir privati D. 

Bagdžiūnaitės įmonė.  

Prie VšĮ Pasvalio PASPC 2015 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis buvo prisirašę 24 968 

rajono gyventojai, D. Bagžiūnaitės privačioje 

įmonėje  – 1 014.  

Apsilankymų skaičius per 2015 m. pas 

Pasvalio PASPC specialistus: šeimos gydytojus 

(BPG) – 35 026; vidaus ligų gydytojus – 23 889; 

vaikų ligų gydytojus – 16 993; akušerius-

ginekologus – 2 593; chirurgus – 4 660; odontologus – 13 468; psichiatrus – 5 279. 

VšĮ Pasvalio PASPC teikia paslaugas: 
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 šeimos gydytojo; 

 odontologijos; 

 burnos higienos; 

 chirurgo; 

 akušerio-ginekologo; 

 vidaus ligų gydytojo; 

 vaikų ligų gydytojo; 

 psichoterapeuto; 

 greitosios medicininės pagalbos; 

 elektrokardiografijos; 

 funkcinės ir klinikinės diagnostikos; 

 imunoprofilaktikos (skiepų); 

 procedūrų kabineto ir Dienos centro; 

 psichikos dienos stacionaro; 

 psichikos sveikatos priežiūros; 

 pirmos pagalbos mokymo; 

 alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymo; 

 higienos įgūdžių mokymo; 

 slaugos ir socialinės paslaugos pacientų namuose; 

 sveikos gyvensenos mokymo; 

 profilaktinių medicinos patikrinimų.  

Skatinamosios paslaugos: fiziologinio nėštumo priežiūra, naujagimių priežiūra, neįgaliųjų 

priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių parengimas mokyklai, slaugytojo procedūros 

namuose, prevencinių programų vykdymas (skatinamosios paslaugos), t.y. priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos programa; asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio programa, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programa.  

Įstaigą jungia 33 struktūrinius padalinius: Pasvalio polikliniką, Joniškėlio polikliniką, 

greitąją medicinos pagalbą, Pasvalio psichikos sveikatos centrą, psichikos dienos stacionarą, 

Pušaloto, Vaškų, Daujėnų, Krinčino, Saločių ir Pumpėnų ambulatorijas, Raubonių ir Namišių BPG 

kabinetus, 20 medicinos punktų: Deglėnų, Girsūdų, Grūžių, Gulbinėnų, Jurgėnų, Kiemėnų, Dagių, 

Kraštų, Kriklinių, Meškalaukio, Mikoliškio, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Pajiešmenių, Rinkūnų, 

Švobiškio, Tetirvinų, Ustukių ir Žilpamūšio medicinos punktus.  

 

Apsilankymų skaičius pagal padalinius 2015 m. (be odontologų) 

 

Struktūrinis padalinys Apsilankymų skaičius Apsilankymai paciento namuose 

Joniškėlio poliklinika 10 115 479 

Pumpėnų ir Vaškų amb.,  6 049 224 

Saločių amb. 2 839 203 

Pušaloto amb. 3 770 23 

Krinčino amb. 3 167 140 

Raubonių BPG kab.  

Ir Daujėnų amb. 

4 899 1 010 

Namišių BPG kab. 2 483 22 

Iš viso 33322 2101 

 

 

 

http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_3_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_3_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_4_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_4_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_1_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_1_100127.pdf
http://www.paneveziotlk.lt/download.asp?file=/failai/tlk2/g_pp_5_100127.pdf
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Valstybinių sveikatos programų vykdymas 2012–2015 m.   

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Priemonės (paslaugos) 

pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius  

2012 

m. 

2013 

m. 

2014 

m.  

2015 

m. 

1.  

Vaikų krūminių 

dantų dengimo 

silantinėmis 

medžiagomis 

programa 

Vaikų krūminių dantų 

dengimas silantinėmis 

medžiagomis 

289 248 

 

144 

 

289 

2.  

Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinių 

priemonių 

finansavimo 

programa 

Informavimas dėl gimdos 

kaklelio piktybinių navikų 

profilaktikos 

2 537 940 
 

1 029 

 

1102 

Gimdos kaklelio citologinio 

tepinėlio paėmimas ir 

rezultatų įvertinimas 

888 486 
 

561 

 

587 

3.  

Atrankinės 

mamografinės 

patikros dėl krūties 

vėžio finansavimo 

programa 

Informavimas dėl krūties 

piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimas 

566 452 

 

506 

 

408 

4.  

Asmenų, priskirtinų 

širdies ir 

kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 

grupei, atrankos ir 

prevencijos 

priemonių 

finansavimo 

programa 

Informavimas apie didelę 

širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybę, šios tikimybės 

įvertinimas, pirminės 

prevencijos plano sudarymas 

ar siuntimas išsamiai įvertinti 

širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybę 

1 816 1 493 

 

 

1 606 

 

 

1481 

5.  

Priešinės liaukos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos 

finansavimo 

programa 

Informavimas apie 

ankstyvąją priešinės liaukos 

vėžio diagnostiką ir prostatos 

specifinio antigeno 

nustatymas 

1 181 687 

 

797 

 

726 

 

6.  

Storosios žarnos 

vėžio ankstyvos 

diagnostikos 

finansavimo 

programa 

(vykdoma nuo 2013 

m. liepos 1 d.) 

Informavimas apie storosios 

žarnos vėžio ankstyvąją 

diagnostiką ir imunocheminio 

slapto kraujavimo testo 

išmatose rezultatų 

įvertinimas,  siuntimas pas 

gydytoją specialistą atlikti 

kolonoskopiją  

 1 246 

 

 

1 687 

 

 

788 

 

VšĮ Pasvalio PASPC 2015 m. įgyvendino ,,Pasvalio rajono bendruomenių gyventojų   

sveikatingumo lygio įvertinimo ir sveikatos stiprinimo bei saugojimo programą“, finansuojamą iš 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Įgyvendinant 

programą atliktas tyrimas Pasvalio savivaldybės gyventojų tarpe (apklausti – 15 000), siekiant 

išsiaiškinti jų sveikatingumo lygi, mitybos  įpročius, fizinį aktyvumą ir kitus su sveikata susijusius 

klausimus. Įvertinti rizikos veiksnių ir lėtinių ligų paplitimą tarp bendruomenės gyventojų bei 

nustatyti sąsajas su gyvenimo kokybe. 
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Įgyvendintas Pasvalio rajono 

savivaldybės lėšomis finansuotas projektas 

,,Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas 

ir gyvenimo kokybės gerinimas“. Šio projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu įrengtas ,,Haloterapijų 

kambarys“: įrengtos patalpos, įsigytas 

halogenetatorius ir kiti reikalingi prietaisai 

pacientų gydymui druskos mikroklimatu.  

VšĮ Pasvalio PASPC dalyvauja kaip 

partneris, įgyvendinant Pasvalio rajono 

savivaldybės projektą 2009–2014 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 

,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas 

įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ (toliau – JPSPP), 

(projekto kodas NOR- LT11  SAM-01-K-03-011). Projekto įgyvendinimo metu dvi darbuotojos 

vyko į mokymus Norvegijos Karalystėje Drangedalo savivaldybėje. Taip pat įkurtas JPSPP 

koordinacinis centras. Vykdomas kabineto remontas, siekiant užtikrinti, kad paslaugos būtų 

teikiamos jaukioje, jaunimo poreikius atitinkančioje aplinkoje. Įdarbintas JPSPP koordinatorius, 

kuris teikia paslaugas tiesiogiai bei organizuoja veiklą. 

2015 m. pradėtas įgyvendinti projektas (kodas Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-009) 

„Pasvalio, Biržų, Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas 

pasinaudojant Norvegijos patirtimi“, kvalifikaciją kels Pasvalio PASPC sveikatos priežiūros 

specialistai, vadovai ir kt. darbuotojai. Planuojama apmokyti 95 procentai darbuotojų. 

Pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 

visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos 

paslaugos savivaldybėse“ įgyvendinamas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra 

Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. 2015 m. įdiegta elektroninės registracijos 

internetu pas gydytojus funkcija. Pasvalio rajono gyventojai turi galimybę registruotis pas gydytoją 

ar kitą specialistą, internetu. 

Greitosios medicinos pagalbos darbas 2015m. 

GMP dirbo 2,2 postai.  

2015 metais GMP iškvietimų skaičius: 5046 

Suteikta medicininė pagalba 4931 

Iškvietimai be rezultatų 63 

Ūmūs susirgimai 3752 

Dėl nelaimingų atsitikimų 682 

Pervežta gimdyvių 26 

Iškvietimai pas kaimo gyventojus 3310 

Ligonių, atvežtų į  stacionarą 3552, iš jų stacionarizuota 2391 

Pas vaikus 0-14 m. GMP vyko 274 kartus,  pas vaikus 15-17m. – 74 kartus 

  

10.2. Antrinė asmens sveikatos priežiūra 

 

Antrinę asmens sveikatos priežiūrą 

Savivaldybėje vykdo VšĮ Pasvalio ligoninė. Viešoji 

įstaiga Pasvalio ligoninė yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos įstaiga, kuri Pasvalio rajono 

savivaldybėje vykdo didžiąją dalį sveikatinimo 

funkcijų, ir kurio spagrindinis tikslas - gyventojų 

sveikatos stiprinimas, teikiant tinkamas ir prieinamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant 
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sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą. Šis tikslas įgyvendinamas organizuojant bei teikiant 

pirminio lygio medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo, antrinio lygio ambulatorines, 

stacionarines, medicininės reabilitacijos paslaugos rajono gyventojams 

 

VšĮ Pasvalio ligoninės suteiktos paslaugos 2012–2015 metais 

 

 
Suteiktų paslaugų skaičius  

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Lovų skaičius, iš jų palaikomojo gydymo 

ir slaugos 
170 (66) 170 (66) 170 (66) 167 (66) 

Ligonių skaičius 4 885 4 415 4 266 3 965 

Suteiktų konsultacijų skaičius 34 306 35 256 34 700 32 972 

Operacijų skaičius 1 412 1 179 1 147 1 143 

Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos 

apimtys 
3 805 (497) 4 364 (424) 

4 794 

(325) 

4 089 (301) 

Stebėjimo paslaugų skaičius 1 142 1 035 801 1 067 

Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis) 6,6 7,2 7,2 7,6 

Lovos funkcionavimo rodiklis (dienomis) 248 281 273 272 

Gimdymų skaičius 321 291 320 322 

 

VšĮ Pasvalio ligoninė 2015 m. įgyvendina tęstinį projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos 

gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir 

optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ (pagal 

priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-01 valstybės projektų sąrašą. Projekto tikslas sumažinti gyventojų 

sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginant vidutinę gyvenimo trukmę 

bei pagerinant gyvenimo kokybę bei siekiant užtikrinti kompleksinį profilaktinių, diagnostinių ir 

gydymo priemonių prieinamumą ir efektyvumą, pagerinti širdies ir kraujagyslių ligų srities 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šiam projektui finansuoti skirta 222,5 tūkst. 

Eur patalpų remonto darbams ir medicininės įrangos įsigijimui. Įsigytas defibriliatorius, 

echokardiografas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, veloergometras, reanimacinių lovų 

komplektas. 

Ligoninėje įgyvendinamas projektas „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos 

ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ pagal Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programa. Pagal šį projektą 2015 m. Ligoninės akušerijos-ginekologijos skyrius 

buvo aprūpintas modernia medicinine įranga. Gautas stacionarus ultragarsinis aparatas, du šildomi 

naujagimio reanimacijos staleliai, narkozės aparatas, kardiotografas, otoakustinę emisiją kaupiantis 

prietaisas naujagimių klausos patikrai, švirkštinė infuzinė pompa, gyvybinių funkcijų monitorius 

naujagimiams, rinkinys Cezario pjūvio operacijai, sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose 

palaikyti su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu ir kita reikalinga įranga.  

Pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 

visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos 

paslaugos savivaldybėse“ įgyvendinamas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra 

Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Gauta 18 kompiuterių, daugiafunkcinis 

įrenginys, maršrutizatorius, į kompiuterius instaliuota programa, vyksta programos testavimas. 

Projekte Ligoninė dalyvauja partnerio teisėmis.  
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10.3. Visuomenės sveikatos priežiūra 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Biuras vykdo valstybines (valstybės 

perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos 

priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 

profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos 

stebėseną. Organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, vykdo užkrečiamųjų ligų 

ir neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką, įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas 

ir programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, teikia privalomojo sveikatos 

mokymo paslaugos. 

Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose. 2015 metais Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklose sveikatos priežiūrą vykdė 5 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie 

teikė visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 3 877 įvairaus amžiaus mokiniams. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai dirbo pagal parengtą 2015 metų sveikatos ugdymo ir mokymo 

veiklos planą. 2015 metais Pasvalio rajono mokyklose buvo surengti 649 pranešimai, paskaitos, 

kuriuose dalyvavo 18 003 mokyklinio amžiaus mokiniai ir 179 ikimokyklinio amžiaus mokiniai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ugdymo įstaigose atliko 5 899 patikrinimus dėl 

pedikuliozės ir nustatė 133 susirgimų atvejus. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 

mokyklose suteikė 2 572 konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams. Buvo užfiksuotas 551 

atvejis, kai visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turėjo suteikti mokiniams pirmąją 

medicinos pagalbą. Mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai atliko apklausą, siekiant 

išsiaiškinti svarbiausias jaunimo sveikatos problemas, sveikatos rizikos veiksnius, jaunimo 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikį pagal projektą „Jaunimui palankių  sveikatos priežiūros 

paslaugų modelio sukūrimas Lietuvoje“. Taip pat atliko kuprinių svėrimo akciją. 

Bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru pradėtas 

įgyvendinti projektas Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-004. 

 Visuomenės sveikatos stiprinimas. 2015 metais Pasvalio rajono savivaldybėje Biuras, 

vykdydamas visuomenės sveikatos stiprinimo 

funkcijas, organizavo bei vedė 371 įvairaus 

pobūdžio sveikatinimo renginį, kuriuose 

dalyvavo 11 010 skirtingų tikslinių grupių 

atstovų. Specialistai parengė 803 straipsnius ir 

pranešimus spaudai, interneto publikacijas, 

publikuoti 267 stendai, skelbimai, kt. 

informaciniai pranešimai. 

Biuras parengė ir įgyvendino „Pasvalio 

rajono mokyklų pradinių klasių ir Pasvalio 

specialiosios mokyklos mokinių asmens 

higienos įgūdžių ugdymo ir įtvirtinimo 

programą“. Sėkmingai įgyvendintos šios 

programos priemonės: susitarus su Pasvalio 

kultūros centro režisiere, sukurtas edukacinis spektaklis „Baltas miestas“ vaikų sveikatos stiprinimo 

tema. Įgyvendinta „Pasvalio r. savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programą“. 

Įgyvendinant šią programą organizuotas kasmetinis konkursas „Laisva klasė nuo be svaigalų“, 

Judriosios savaitės minėjimas, renginys  „Judėk smagiai ir aktyviai savo mieste“ Pasvalio miesto 

šventės metu, Edukacinis dviračių žygis į Daujėnus, minint Dieną be automobilio, Jaunimo sporto 

varžybos „Vasara su kamuoliu“, vyko – mažasis futbolas, krepšinio turnyras, baudų mėtymo 

rungtis.  
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Populiarūs ir lankomi Biuro organizuojami įvairūs fizinio aktyvumo užsiėmimai. 

Organizuota 30 funkcinių treniruočių bei mankštos užsiėmimai su kineziterapeutu vyresnio amžiaus 

žmonėms: vyko 40 užsiėmimų, o juose dalyvavo 727 dalyviai. 12 šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimų, 

dalyvavo 96 dalyviai.  Organizuotos sveikatos akcijos „Savikontrolės diena“. Tokios akcijos 

organizuotos bendruomenėse, įvairiose institucijose 

ir įstaigose. Organizuojamos tradicinėmis jau 

tapusios išvykos: Šiaurietiškojo ėjimo žygis 

Lietuvos pajūriu, kelionė į Druskininkus, eita 

šiaurietiškojo ėjimo takais, išvyka į Palangą, 

dalyvauta Lietuvos sveikuolių sąjungos 

organizuojamame renginyje „Palangos ruoniai“.  

Įgyvendinta Širdies ir kraujagyslių ligų 

rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo 

programa. Surengtos 6 paskaitos pagal specialią 

programą, kurias vedė specialistai: dietologė, 

psichologas, šeimos gydytojas, kineziterapeutas. 

Paskaitose dalyvavo 59 rizikos grupės nariai. 

Visuomenės sveikatos stebėsena. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaita už 2014 metus, pristatyta Savivaldybės tarybai.  

2015 metais Biuras dalyvavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotoje 

apklausoje „Vyresnio amžiaus asmenų, apie jiems teikiamas profilaktines sveikatos priežiūros 

paslaugas tyrimas“, apklausta 30 respondentų. Gauti rezultatai pateikiami visuomenei. Sudaryta 

2014–2015 mokslo metų mokinių sveikatos pažymėjimų suvestinė, kurios duomenys pristatomi 

Savivaldybės taryboje.  Siekiant išsiaiškinti svarbiausias jaunimo sveikatos problemas, sveikatos 

rizikos veiksnius ir nustatyti jaunimo sveikatos priežiūros paslaugų poreikį, projekto Jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas Lietuvoje tyrėjai, bendradarbiaudami 

kartu su Pasvalio Visuomenės sveikatos biuru, vykdė anketinę  14–29 m. jaunų žmonių apklausą. 

Apklausoje dalyvavo 50 respondentų. Siekiant išsiaiškinti ar mokiniai nešioja tinkamas kuprines ir 

ar jų svoris atitinka rekomendacijas bei nekenkia sveikatai, 2014–2015 mokslo metais vykdyta 

kuprinių svėrimo akcija. Akciją vykdė visuomenės sveikatos priežiūros specialistės. Duomenys 

pateikiami mokyklos bendruomenei.  

Kita veikla sveikatos srityje. 

Balandžio mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės 

viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos užduotys.  

Balandžio mėn. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 

priklausomybę (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir 

prevencijos 2014–2016 metų programos 2015 m. priemonių planas. Koordinuotas programos 

įgyvendinimas. 

Kartu su VšĮ Pasvalio PASPC parengta ir 2015 m. kovo 16 d. Sveikatos apsaugos 

ministerijai pateikta Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiška Nr. DF-A2-03 veiklai „Partnerių 

paieškos renginys – vizitas į Norvegijos karalystę, Drangedalo komuną“, pagal 2009–2014 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos“.   

Kartu su partneriais parengta ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto 

„Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimui“ paraiška pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 

„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ kvietimą Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03. Gavus 

finansavimą (72 564 Eur), projektas pradėtas įgyvendinti. Projekto tikslas – stiprinti bei gerinti 

fizinę ir psichinę jaunų žmonių sveikatą. Įgyvendinant projektą VšĮ Pasvalio PASPC įkurtas 

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinis centras, Visuomenės 

sveikatos biuras koordinuoja Jaunimo sveikatos interneto portalą.  
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X.I. GYVENTOJŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMAS IR ETNOKULTŪROS 

PUOSELĖJIMAS 

 

Kultūra yra kiekvienos visuomenės gyvybingumo prielaida, kurianti erdvę kiekvienam 

individui atskleisti savo gebėjimus ir talentus, skatinanti telktis bendram darbui. Todėl svarbu 

išlaikyti ir stiprinti kūrybines tautos galias bei ugdyti jauno žmogaus poreikį kultūrai, gebėjimą ja 

didžiuotis ir vertinti. 

 

11.1. Pasvalio krašto muziejus 

 

Besikeičiančioje šiandienos 

visuomenėje Pasvalio krašto muziejus per 

aštuoniolika savo veiklos metų tapo ne tik 

kultūros vertybių saugotoju, bet ir neformalaus 

švietimo įstaiga bei prasmingo laisvalaikio 

praleidimo vieta. 

Pasvalio krašto muziejaus pastatas 

1998 metais iš sovietinės statybos kino teatro 

buvo rekonstruotas į muziejų. Muziejaus 

ekspozicinės salės nepaprastai erdvios, moderniai 

įrengta ekspozicija.   

Pasvalio krašto muziejaus struktūra 

2015 m.: Muziejus (P. Avižonio g. 6, Pasvalys),   

Dubenuotųjų akmenų ir girnų kolekcijos ekspozicija (Kalno g. 2, Pasvalys), Eugenijaus ir Leonardo 

Matuzevičių memorialinis muziejus (Žalgirio g. 22, Krinčinas), Joniškėlio krašto muziejus 

(Joniškėlio k., Pasvalio r.), Turizmo informacijos centras bei Krašto vaizdo studija „Langs“. 

Pasvalio krašto muziejus naujus savo lankytojus stebina ekspozicinių salių erdvėmis 

akims ir sielai. Originaliai išdėlioti eksponatai tarsi patys rašo mūsų krašto istoriją. 2015 m. muziejų 

iš viso aplankė 31 288 lankytojai, Turizmo informacijos centras sulaukė 4914 lankytojų. 

Per metus buvo pravesti 254 edukaciniai užsiėmimai, juose dalyvavo 3663 lankytojai. Paruoštos 

keturios naujos edukacinės programos. Nauja 

edukacinė programa „Galvosūkių kambarys 

„Už kadro“ sulaukė ir užsienio lankytojų 

dėmesio. Iš viso muziejus siūlo edukacines 

programas net 45 skirtingomis temomis: 

etnografijos, istorijos, literatūros, gamtos, 

geologijos, dailės ir kt. 

Muziejuje ir rajone 2015 m. iš 

viso buvo pravestos 246 ekskursijos. 

2015 m. muziejuje suorganizuoti 

106 renginiai, kuriuose dalyvavo 4222 

lankytojai. Iš svarbesnių būtų galima paminėti 

Etnografinių regionų metų atidarymo renginius, 

projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ 

pristatymą, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtus renginius bei 

muziejaus sukurto filmo „1863-ieji  Pasvalio krašte“ pristatymo renginius Pasvalio ir kituose 

rajonuose. 

Per metus surengta 30 įvairių parodų, kurios buvo skirtos Pasvalio menininkų bei 

tautodailininkų gyvenimo ir kūrybos sukaktims paminėti. Eksponuoti ir profesionalių menininkų 

darbai, rajono mokinių dailės darbai bei įvairių rajono klubų narių dailės darbai ir kt.  

Muziejus nuolat bendradarbiavo rengiant įvairius renginius, parodas, leidžiant 

leidinius su Panevėžio vyskupija, Pasvalio bažnyčia, klubais „Kraitė“, „Rats“, „Bočiai“, Pasvalio 
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neįgaliųjų draugija, Pasvalio trečio amžiaus universitetu, mokyklomis, kultūros įstaigomis bei 

kitomis organizacijomis. 

Pasvalio krašto muziejaus bendruomenė 

norėtų pasidžiaugti ne tik prasminga ir sėkminga 

veikla, bet ir per aštuoniolika veiklos metų 

subrandinta visuomene, kuri iš pasyvaus stebėtojo 

pamažu tapo mūsų ekspozicijos dalimi. Per 2015 

metus muziejininkai paruošė 23 publikacijas 

įvairiems leidiniams, parengė ir skaitė 4 pranešimus 

įvairiose mokslinėse konferencijose.  

2015 m. buvo paruoštos 4 paraiškos įvairiems 

fondams dėl papildomų lėšų gavimo, gautas 

finansavimas 2 projektams vykdyti. 

Muziejaus rinkiniuose saugomi 38474 

eksponatai. 2015 m. į pirminės apskaitos 

knygas buvo įrašytas 2551 eksponatas, 

suinventorinti 655 eksponatai. Suskaitmeninta 

240 eksponatų, tikrąja verte buvo pervertinti 

103 eksponatai. Restauruoti ir konservuoti 67 

etnografijos eksponatai. 

Muziejaus turizmo informacijos centrą 

per metus aplankė 4914 lankytojas, iš kurių – 

149 užsienio šalių turistai.  

Turizmo informacijos centro 

lankytojams ne tik lietuviškai, bet ir įvairiomis 

užsienio kalbomis buvo teikta informacija 

apie Pasvalio rajono, Lietuvos ir užsienio turizmo išteklius bei paslaugas, sudarinėjami turistiniai 

maršrutai. Bendradarbiauta su įvairiais leidiniais, informaciniais portalais, Lietuvos radijo stotimis 

bei įvairių Lietuvos televizijų kanalais, rengiant laidas bei ruošiant publikacijas apie Pasvalio 

rajoną.  

Suorganizuota 16 ekskursijų po Lietuvą ir Latviją, kuriose dalyvavo 666 keliautojai. Įforminta 

18 vizų į Rusiją ir Baltarusiją, parduoti 246 keltų ir lėktuvų bilietai. 

Krašto vaizdo studija „Langs“ nufilmavo ir parodė 75 reportažus internetinėje svetainėje 

www.pasvalys.lt  Sukurtas filmas „Alaus darymo papročiai Pasvalio krašte“. 

2015 m. Pasvalio rajono savivaldybės Tarybos muziejaus veiklai skirtos lėšos – 191 531 

eurai, kitos muziejaus lėšos (bilietai, edukacija, projektai, turizmo agentūros lėšos) – 21 165 eurai. 

 

11.2. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 

 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – 

patikima ir saugi intelektinių žinių, informacijos, 

skaitybos ir kultūrinės edukacijos paslaugų davėja, 

puikiai  komunikuojanti su visomis krašto švietimo ir 

kultūros įstaigomis,  istorinės atminties institucijomis, 

verslo,  socialinės sferos ir kitomis įstaigomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis,  teikianti 

galimybę mokytis visą gyvenimą, kokybiškų žinių ir 

informacijos prieigą, organizuojanti nevyriausybinio 

sektoriaus ir trečiojo amžiaus žmonių kultūrinį 

užimtumą, telkianti jaunimą savanorystei,  inovatyviais  

projektais kurianti naujų modernių paslaugų sistemą.  

http://www.pasvalys.lt/
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 Rajono gyventojų informaciniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti sukauptas 259497 fiz. 

vnt. dokumentų fondas, prenumeruojami 35 (2014 m. – 41) pavadinimų periodiniai leidiniai. 

Iš viso per 2015 metus iš įvairių šaltinių (valstybės, savivaldybės lėšos, fizinių ir juridinių 

asmenų parama, projektai ir kt.) įsigyta 7522 fiz. vnt. (2014 m. – 9415) įvairių dokumentų.  

Fondų komplektavimui rajono savivaldybė skyrė 6950,00 eurų (2014 m. – 6950,00 eurų), LR 

kultūros ministerija – 17825,00 eurus (2014 m. – 17869,00 eurus).  Už juos  nupirkta 2668 egz. 

naujų knygų ir užprenumeruota 35 pavadinimų periodinių leidinių. Fondas papildytas dovanotais 

leidiniais ir spaudiniais, nupirktais už lėšas iš darbuotojų ir skaitytojų pervestų 2 proc. pajamų 

mokesčio.  

 Bibliotekos vartotojai 2015 metais turėjo galimybę naudotis laisvai prieinamomis ir 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Nemokamos lietuviškos duomenų bazės: Bibliotekos 

elektroninis katalogas; LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) suvestinis 

katalogas; Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas; Nacionalinės bibliografijos duomenų 

bankas; Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazės 1994-2002 CD; Bibliografinė 

Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė; LR Seimo Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės 

aktų projektų paieška. Prenumeruojamos duomenų bazės: „EBSCO Publishing“ duomenų bazių 

paketas; Naxos Music Library; Credo Online Reference Service. 2015 metais vartotojams 

nesuteikta prieiga prie lietuviškų teisinių žinių duomenų bazių, nes nebuvo centralizuotai pratęsta 

INFOLEX teisinės duomenų bazės licencija. 

2015 metais viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose užregistruotas 7421 skaitytojas. Tai 

sudaro 28 proc. visų rajono gyventojų. Lyginant su 2014 m. registruotų vartotojų skaičius 

sumažėjo 60. Rajono bibliotekose apsilankė 243891 lankytojas (tradiciniai ir virtualūs).  

Tendencingai mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir skaitytojų bei tradicinių lankytojų skaičius. 

Vidutiniškai vienas rajono gyventojas bibliotekoje apsilankė 9,3 karto per metus. Jiems išduota 

282676 knygų, laikraščių, žurnalų, kompaktinių plokštelių, kitų dokumentų. Iš to skaičiaus: 

141 013 egz. buvo paskolinta į namus ir 141 663 egz. – skaityta vietoje. Bendras fondo apyvartos 

rodiklis – 1,09, viešojoje bibliotekoje – 1,67, Joniškėlio m. bibliotekoje – 1,42, kaimo bibliotekose 

– 0,75. 

 Bibliotekos sukurtose svetainėse (www.psvb.lt; verslui.pasvalys.lt; pasvaliodirva.lt; 

www.siaurietiskiatsiverimai.lt;) per 2015 metus apsilankė 36938 virtualūs vartotojai. Dėl didelio  

facebook
'
o  populiarumo, dauguma bibliotekos lankytojų naudojasi bibliotekos facebook

'
o paskyra 

ir  teikia jai pirmenybę (turime 640 prenumeratorių). 

Per 2015 metus e. bibliotekoje „Pasvalia“ užsiregistravo 6593 vartotojai. Jie peržiūrėjo 

106819 puslapių rodinius. Domėjosi gyventojai ir bibliotekos paskelbta medžiaga Europeanoje.  

Naudotojai – iš 88  pasaulio šalių. Projekto Bibliotekos pažangai dėka, buvo kompiuterizuotos visos 

rajono bibliotekos, aprūpintos kompiuterine įranga, įdiegtas ir pagerintas interneto ryšys, suteikta 

galimybė prisijungti prie interneto bevieliu ryšiu (Wi-Fi). 

Edukacinės programos. 2015 m. buvo pravestos 37 edukacinės pamokos pagal edukacines 

programas, jose dalyvavo 658 dalyviai. Virtuali edukacija: žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio 

rajono kultūros paveldo nekilnojamus objektus“ – 26 seansai; įdomybių testas apie Pasvalio kraštą – 

8 seansai ir e. gidas – 332 seansai. 

Ekskursijos. Vyko 14 ekskursijų, kuriose dalyvavo 217 dalyvių. Dalyviai – rajono mokyklų 

moksleiviai, moksleiviai, besidomintys bibliotekininko profesija, Trečiojo amžiaus universiteto 

senjorai, svečiai iš Prancūzijos, Latvijos, Norvegijos – supažindinti su Informacijos ir mokymo 

skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis, vykdomais mokymais, bibliotekininko profesija, 

pamokyti naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu. 

2015 m. buvo vykdomi 6 nauji ir 5 tęstiniai projektai. 2015 metų projektus dalinai finansavo  

Kultūros ministerija, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Kultūros taryba 

ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. 

Nauji projektai: 

Bibliotekos pažangai 2 finansuojamas bibliotekos projektas „Modernių jaunimo erdvių 

„Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas. Tai socialinio pobūdžio projektas, skirtas Pasvalio rajono 

jaunimo problemoms spręsti.  

http://www.psvb.lt/
http://www.verslui.pasvalys.lt/
http://www.pasvaliodirva.lt/
http://www.siaurietiskiatsiverimai.lt/
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„Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje 

atnaujinimas“  

„Pasvalios“ e. gidas“, kurio tikslas įgyvendinti originalias, visuomenei patrauklias idėjas, 

novatoriškai taikant informacines technologijas, užtikrinti tolesnę profesionalią Pasvalio krašto e. 

bibliotekos „Pasvalia“ turinio sklaidą.  

„Literatūros dienos ir naktys 2015: ne tik rašytojai...“, kurio tikslas:skatinti skaitymą ir 

kūrybą tarp įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties žmonių vietos ir regiono 

bendruomenėse kaip kritinio mąstymo, kūrybiškumo, turiningo laisvalaikio, kalbos žodyno 

lavinimo, bendruomeniškumo, teigiamų emocijų bei kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymo 

formą, populiarinti lietuvių rašytojų kūrybą. 

„Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai“. Tikslas-populiarinti profesionalaus 

kino meno sritį, kaip vieną svarbiausių ir demokratiškiausių kūrybiškumo lavinimo priemonę; 

Didinti lietuviško vaidybinio kino sklaidą mažesniuose miestuose ir kaimo vietovėse; plėsti kino 

meno, jo kūrimo pažinimą jaunimo tarpe, didinti jaunimo užimtumą. 

„Europos dienos šventė „Kartu mes jėga“ Projekto tikslas – paminėti Europos dieną, 

informuoti Pasvalio krašto gyventojus apie vystomąjį bendradarbiavimą, priminti jo naudą. 

EUROakcija „Pradžiugink artimą ar draugą“, skirta supažindinti su vystomojo 

bendradarbiavimo sąvoka. Akcijoje dalyvavo Pasvalio rajono mokyklų mokiniai, Pasvalio 

specialiosios mokyklos bendruomenė: vaikai su spec. poreikiais, socialinės rizikos šeimų vaikai, 

mokytojai, auklėtojai, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 

globotiniai, jaunieji rajono kaimų bibliotekų lankytojai.  

Baigiamasis šventės renginys „Duok man savo ranką“ vyko Pasvalio M. Katiliškio 

viešojoje bibliotekoje.  

2015 metais toliau buvo tęsiamos 2012 m. tarptautinės organizacijos EIFL paremto 

projekto „Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ veiklos: teikiamos spausdinimo ir 

maketavimo paslaugos, toliau pildyta Pasvalio krašto žemdirbiams skirta interneto svetainė 

http://www.pasvaliodirva.lt. 

2015 metais buvo tęsiamos 2014 m. baigto įgyvendinti projekto „Tarpvalstybinio verslui 

palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ veiklos. Įkurtame verslo informacijos centre, teikiamos 

paslaugos verslininkams: 

Tęsiamos projekto „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės 

kompetencijos centras“ veiklos. Organizuojami 

mokymai pagal projekte sukurtas edukacines 

programas, administruojama ir pildoma interneto 

svetainė http://edukacija.psvb.lt/, skirta vaikams ir 

jaunimui talpinti sukurtą skaitmeninį turinį bei 

skaitmeniniu ugdymu užsiimantiems darbuotojams 

dalintis savo žiniomis ir patirtimi. Tęstiniai 

projektai „Šiaurės verdenės“, E. bibliotekos 

„Pasvalia“ kūrimas. 

Viešoji biblioteka, jos padaliniai, kaimo 

bibliotekos per ataskaitinius metus suorganizavo 902 

renginius: 516 žodinių renginių ir 386 vaizdinius 

renginius. Pagrindiniai renginiai: 

Tradiciniai Mariaus Katiliškio skaitymai, miesto 

šventės renginiai bibliotekoje, Metų skaitytojo 

rinkimai. 

Naujų knygų sutiktuvės: Andrius Tapinas pristatė 

"Maro dieną", Paulius Kovas pristatė knygą 

„Gyvenimas audroje: kaip išlikti sausam“, Monografijos „Daujėnai“ pristatymas. Kraštiečio Jono 

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
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Brazdžionio „Iš vilties verdenių“ sutiktuvės. Vaidoto Spudo knygos „Aš mėlyna jauna pušis…“ 

pristatymas. Susitikimas poetu su Tomu Taškausku. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro išleisto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ 1 dalies pristatymas. „Civitas“ 

klubo susitikimas-diskusija su dr. Tomu Vaisieta. Knygos „Manikūnų krašto takais“ pristatymas. 

Per 2015 metus atnaujintos, išplėstos edukacinės programos, skirtos ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ir I-IX klasių mokiniams bei suaugusiems, susijusiems su vaikų mokymu, ugdymu, 

skaitymo skatinimu. Jos pakoreguotos, prisitaikant prie naujovių, papildytos naujais užsiėmimais. 

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka atliko tyrimą (BIX) – vertino savivaldybių 

viešųjų bibliotekų (SVB) veiklą. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka gavo 

aukščiausią įvertinimą - 4 auksines žvaigždutes. 

 

11.3. Pasvalio kultūros centras 

 

Pasvalio kultūros centras siekia tenkinti 

savivaldybės gyventojų ir svečių kultūrinius 

poreikius, skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus 

bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų 

meną, kuriant menines programas, plėtojant 

švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir 

organizuojant profesionalaus meno sklaidą. 2015 m. 

Kultūros centras rengė ir įgyvendino įvairių žanrų 

renginių programas bei rūpinosi jų reklama 

įvairiose žiniasklaidos priemonėse. 

 Pasvalio kultūros centre 2015 metais veikė 9 

mėgėjų meno kolektyvai, aktyviai dalyvaujantys 

kultūrinėje veikloje ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje. Centre 2015 metais surengta 11 

komercinių koncertų, kuriuose apsilankė 1 956 žiūrovai, atvyko 10 teatrų kolektyvų, pritraukusių 1 

725 žiūrovus. Parodyta 11 spektaklių, pastatytų Centro režisierių, į kuriuos susirinko 3 238 žiūrovai. 

Suorganizuoti dar 35 kiti renginiai, į kuriuos įskaičiuojami valstybinių ir kalendorinių švenčių 

minėjimai, Pasvalio miesto šventė, įvairaus žanro kolektyvų peržiūros, parodos, tradiciniai 

renginiai, misterija „Užaugau Pasvaly“ (skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 

paminėti), trys unikalūs festivaliai, respublikinis teatrų festivalis „Senasis tiltas“, IV skudutininkų 

ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ ir pirmą kartą surengtas „Šiaurės Lietuvos 

chorų festivalis“. Antrą kartą vyko kultūros darbuotojų dienai paminėti skirtas renginys „Skruzdės“. 

Parengti ir įgyvendinti 2 projektai, finansuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros 

tarybos. Kultūros centras 2015 m. pritraukė 5 150 Eur projektinių lėšų kultūrinei veiklai vykdyti. 

Pasvalio kultūros centro renovacijai 2015 m. skirta 57 924 Eur VIP lėšų. Pasvalio r. savivaldybės ir 

Centro lėšomis (8 344 Eur) atnaujinta garso ir šviesos technika. Centras 2015 m. savo veikla 

pritraukė 11 811,94 Eur spec. lėšų.  

 Gintaro Kutkausko teatras 2015 metais vykusioje respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje 

„Tegyvuoja teatras“ buvo nominuotas 4 

kategorijose ir 2-jose iš jų tapo laureatais. 

Nominacijoje „Ryškiausias sezono debiutas“ 

apdovanotas spektaklis „Protuko pasaka“ 

(režisierė Ramunė Uždavinienė). Šis teatras 

2015 m. dalyvavo ir VII respublikiniame teatrų 

festivalyje „Pulsas 2015“, kuriame buvo 

apdovanotas (spektaklis „Protuko pasaka“) „Už 

pastatymo išradingumą ir puikią aktorių 

vaidybą“. Gintaro Kutkausko teatro iniciatyva 

daugelį metų organizuojamas teatrų festivalis 

„Senasis tiltas“. 2015 m. festivalis buvo skirtas 
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Savo spektaklius „Cingu lingu“, 

„Protuko pasaka“ 2015 m. teatras demonstravo Rokiškio, Pakruojo ir Radviliškio kultūros 

centruose. Teatro aktoriai aktyviai dalyvauja Centro veikloje, prisideda organizuojant įvairius 

renginius. Praėjusių metų misterijose vaidino šio kolektyvo aktoriai, režisavo teatro vadovė – 

režisierė Ramunė Uždavinienė. 2015 m. teatro vadovė aktyviai dalyvavo Centro ir jo skyrių 

veikloje kaip režisierė ir scenarijų sudarytoja. Jos pagalba suorganizuoti „Deimančiukų“, taip pat 

kultūros darbuotojų dienos („Skruzdžių“) apdovanojimai.  

 Pasvalio kultūros centro suaugusiųjų teatras susikūręs 2014 metais (vad. Sigitas Paliulis) ir 

toliau aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje ne tik Pasvalio rajone, bet ir visoje Lietuvoje. 2015 m. 

teatras su Federico Garcia Lorca‘os spektakliu „Bernardos Albos namai“ pasirodė Radviliškyje, 

Pakruojyje, Biržuose. Vasarą suaugusiųjų teatras pristatė premjerą – M. Martinezo de Sieros 

,,Lopšinė vienuolyne“. 

 Šokių kolektyvas „Kosmo“, vadovaujamas choreografės Dalės Norvydienės, 2015 metais 

dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose 

ir regioniniuose konkursuose ir festivaliuose. 

Kolektyvo vadovė jau antri metai rengė šokių 

festivalį „Mes galim“, kuris pritraukė daug 

kolektyvų ne tik iš regiono, bet ir visos Lietuvos. 

„Kosmo“ savo pasirodymais džiugino Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimo, 

Joniškėlio gimnazijos jubiliejaus renginiuose, taip 

pat festivaliuose-konkursuose Žagarėje ir Utenoje. 

Kolektyvas pasirodė „Dūdų fiestos“ šventėje, 

Pasvalio miesto gimtadienyje ir daugelyje kitų 

renginių. Surengta per 20 įvairių pasirodymų. 

 Pasvalio mišrus choras „Canticum 

novum“, vadovaujamas Rimvydo Mitkaus, 

praėjusiais metais surengė daug įvairių 

pasirodymų Vilniuje, Rokiškio r., Utenos r., 

Pasvalio r. ir kituose Lietuvos miestuose. 

Pirmą kartą kolektyvas dalyvavo 

tarptautiniame projekte kartu su choru iš 

Vienos ir surengė koncertą Šv. Kotrynos 

bažnyčioje Vilniuje. Choras „Canticum 

novum“ rugsėjo 18 d. Pasvalio miesto 

aikštėje pristatė tautinio kostiumo kolekciją, 

kurią atkūrė Lietuvos liaudies kultūros 

centras. Kolekcijos pristatymas buvo skirtas 

Etnografinių regionų metų paminėjimui.  

 Folkloro ansamblis „Rags“, vadovaujamas vadovės Daivos Adamkavičienės, 2015 metais 

dalyvavo įvairiuose respublikiniuose bei regioniniuose renginiuose, festivaliuose, koncertinėse 

išvykose. 

 Kolektyvas sėkmingai garsina Pasvalio 

vardą, dalyvaudamas įvairiuose 

respublikiniuose folkloro festivaliuose, 

šventėse, projektuose. 2015 m. kolektyvas 

dalyvavo folkloro šventėje ,,Pragyda gyda“ 

Biržuose, folkloro festivalyje Kretingoje, 

Aukštaitijos regiono sutartinių giedotojų 

šventėje ,,Sutarjela“ Panevėžyje, renginio ,,Mes 

esam šiaurės krašto“, skirto Etnografinių 

regionų metams. 

 Centro mišrus choras ,,Senjorai“, 
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vadovaujamas Elenos Kereilytės, 2015 metais atšventė 65- ąjį choro jubiliejų. Ta proga Pasvalio 

kultūros centre buvo surengtas choro jubiliejinis koncertas, kuriame dalyvavo kolektyvo draugai 

(chorai),.  

 Liaudiška kapela ,,Svalia“, vadovaujama Stasio Vitonio, taip pat aktyvi įvairių švenčių, 

renginių bei festivalių dalyvė.  

 2015 metais kapela dalyvavo liaudiškos muzikos kapelų festivalyje ,,Groja“ Joniškyje, 

kapelų šventėje ,,Kaimynėli svečias būk“ Širvintose, Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų 

šventėje ,,Linksmoji armonika“ Utenoje bei gatvės muzikos dienos renginiuose Pasvalyje.  

 

11.4. Pasvalio knygynas 

 

Nuo liepos pradžios UAB „Pasvalio 

knygos“ turi naują direktorę – Savivaldybės 

taryba į šias pareigas paskyrė Ingą 

Krapavickienę.  

Gavus savivaldybės finansinę paramą 

buvo paskirstytos lėšos ir imtasi darbų. 

Pirmiausia investuota į prekybinių patalpų 

remontą – pakeisti langai, pakeistos paradinės 

durys, bei durys į tarnybines patalpas (įėjimas iš 

prekybinės salės į sandėlį). Perdaryti laiptai prie 

paradinio įėjimo. Pakeistos lubos, šviestuvai, 

renovuoti baldai – perdažyti, kai kurie perdaryti  

Investuota į naujas, patrauklias dovanų 

karteles. Buvo sukurtas logotipas, kuris puošia vieną 

knygyno langą, taip pat jis yra ir ant dovanų kortelių, 

vizitinių knygyno kortelių. 

Siekiant didesnių pardavimų, dėmesio 

patraukimo knygynas turi aktyvų facebook puslapį 

(https://www.facebook.com/Pasvalio-Knygynas-

955775371110884/?ref=hl), kuriame atsiduria visos 

knygų naujienos, knygyno gyvenimo aktualijos, 

daromi pardavimai (užsakymai) užsienyje gyvenantiems klientams.  

 

 

XII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

Ryšiai su visuomene bei nenutrūkstama ir nuolatinė informacijos sklaida Pasvalio rajono 

savivaldybėje padeda pasiekti tikslinę auditoriją bei formuoti Savivaldybės įvaizdį ir žinomumą. 

Nuo 2015 m. sausio iki metų galo informacija apie numatomus posėdžius, susitikimus ir 

kitus renginius buvo nuolat perduodama spaudos atstovams, skelbiama Savivaldybės interneto 

svetainėje, skyriuje „Aktualijos“. Skiltyje „Vadovų darbotvarkės“ pildomos ir atnaujinamos 

Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo 

darbotvarkės.  

Informacija apie svarbiausius Savivaldybės įvykius ir renginius buvo skelbiama 

Savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Naujienos“ ir „Renginių kalendoriuje, taip pat leidinyje 

„Savivaldybių žinios“, internetinėje svetainėje www.regionunaujienos.lt. Švietimo įstaigos, 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos nuolat informuojamos apie savivaldybėje 

vykstančius renginius, seminarus, akcijas, savivaldybės veiklą. Aktyviai bendradarbiaujama su 

kultūros, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės 

interneto svetainėje viešinama jų veikla ir renginiai. 

https://www.facebook.com/Pasvalio-Knygynas-955775371110884/?ref=hl
https://www.facebook.com/Pasvalio-Knygynas-955775371110884/?ref=hl
http://www.regionunaujienos.lt/
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Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas dalyvauja kaimų bendruomenių ataskaitiniuose 

susirinkimuose, seniūnijų šventėse, nevyriausybinių organizacijų, bibliotekų, Kultūros centro, 

ugdymo įstaigų, organizuojamuose renginiuose. 

„Transparency International“ atliko savivaldybių tinklapiuose pateiktos informacijos 

analizę. Pasvalio rajono savivaldybė – tarp geriausių  

 

XIII. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

Pasvalio rajono savivaldybė ir toliau palaiko glaudžius ryšius su miestais partneriais: 

 

                                                            

 Obernkircheno savivaldybė                                                     Liévino savivaldybė  

(Vokietijos Respublika)             (Prancūzijos Respublika) 

 

     

 

  

 

 

Žorų savivaldybė                                     Giotenės komuna  

(Lenkijos Respublika)                                                 (Švedijos Karalystė)  

 

 

           

 

 

Drangedalo kkomuna                                                          Liubaro savivaldybė 

 (Norvegijos Karalystė)                                                         (Ukrainos Respublika)  

 

 

      

 

 

Iecavos savivaldybė      

 (Latvijos Respublika) 
 

 

 

 

 

Stiprinant draugystės ir bendradarbiavimo ryšį 2015 m. kartu su Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoju Volodymyru Bilobrovko viešėta Ukrainoje, 

Žytomyro srities Liubaro rajone, kur buvo 

pasirašytos dvi draugystės ir bendradarbiavimo 

sutartys. Pasvalio ir Liubaro savivaldybių sutartį 

pasirašė Savivaldybės meras Gintautas 

Gegužinskas, Liubaro rajono tarybos pirmininkė 

Liudmyla Rogalska ir šio rajono valstybinės 

administracijos vadovas Igoris Kučeras.  

Pasvalio ir Liubaro rajonų draugystės ir 

bendradarbiavimo sutartyje numatyta keistis 

jaunimo, sporto, moksleivių delegacijomis, 

skatinti kontaktus ir bendrų interesų paiešką tarp 
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abiejų rajonų gyventojų. Abi savivaldybės bendradarbiaus švietimo, kultūros, turizmo, valdymo 

organizavimo, verslo ryšių, aplinkos apsaugos, sveikatos ir socialinės apsaugos, demokratijos 

plėtojimo srityse. 

Savivaldybės meras 2015 m. gegužės 17–

21 dienomis kartu su kitais šešiolikos Rytų ir 

Vidurio Europos valstybių, susibūrusių į 

bendradarbiavimo su Kinija asociaciją, 

vadinamąją „1+16“ valstybių grupę, atstovais 

lankėsi Kinijoje, Hebei provincijoje vykusioje 

tarptautinėje ekonomikos ir amatų mugėje. Kitas 

„1+16“ valstybių grupės susitikimas planuojamas 

rengti vienoje iš Europos šalių. 

2015 m. birželio d. Pasvalio rajono 

savivaldybės delegacija lankėsi Vokietijos 

Obernkircheno kas dvejus metus vykstančioje miesto Šaulių šventėje. Pasvalio rajono savivaldybės 

delegacija dalyvavo šventinėje eisenoje, svečiai buvo pakviesti į susitikimą Obernkircheno 

merijoje. 

2015 m. liepos 9 d. Pasvalio rajono 

savivaldybėje lankėsi Lietuvos Garbės konsulas 

Norvegijoje (Telemark grafystė) dr. Carl Thomas 

Carlsten. Pirmą kartą Pasvalyje besilankantis Garbės 

konsulas su savo žmona Irena ir sūnumi susitiko su 

Savivaldybės meru Gintautu Gegužinsku, kuris 

trumpai papasakojo apie Pasvalio kraštą, po to 

apsilankė Pasvalio krašto muziejuje, Smegduobių 

parke, Girnų muziejuje, Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems. 

Tradiciškai rugsėjo trečiąjį savaitgalį, rugsėjo 

18-20 d., buvo švenčiamas Pasvalio miesto 

gimtadienis į kurį atvyko Gruzijos respublikos 

Čokhatauri savivaldybės ansamblis „Amaghleba“, 

Folkloro ansamblis „d'Draup“  iš Norvegijos 

Drangedal komunos.  

Lapkričio 15–19 dienomis, kartu su 

Lietuvos savivaldybių asociacijos delegacija 

lankytasi Azerbaidžane, susipažinti su vietos 

savivaldos sistema bei užmegzti bendradarbiavimo 

ryšius su šios šalies savivaldybėmis. 
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BAIGIAMASIS ŽODIS 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2015 metais nuveikė daug gerų darbų. Tikriausiai taip 

yra todėl, kad sugebame ieškoti bendrų sprendimų, kurie gyvenimą Pasvalio krašte padarytų geresnį 

ir gražesnį. Tikiuosi, kad ir ateityje nuoširdžiai dirbsime mūsų krašto gyventojams. 

 

 

Savivaldybės meras                    Gintautas Gegužinskas

  


